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ٌتضمن  ، 5367دٌسمبر سنة    9الموافق لـ   5937ذي ا لحجة عام   56، مؤرخ فً 501 -67أمر رقم 
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بناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة،-
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-62والمتضمنإلؽاءالقانونرقم1973ٌولٌوسنة5الموافق1393ٌةعامجمادىالثان5المإرخفً29- 73وبمقتضىاألمررقم-
.1962دٌسمبرسنة31والرامًإلىالتمدٌد،حتىإشعارآخر،لمفعولالتشرٌعالنافذإلىؼاٌة1962دٌسمبرسنة31المإرخفً157
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الجبابٌة،

ٌؤمربماٌلً:

إناألحكامالملحقةبهذااألمر،تشكلقانونالتسجٌل.: المادة األولى

،منالنصوصأدناه2مادةوٌمكنأنٌشملقانونالتسجٌل،فضبلعنأحكامهالتشرٌعٌة،ملحقاتنظٌمٌاٌتكون،بعدالتقنٌنطبقاألحكامال
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مراسٌمتتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

ٌنشرهذااألمروكذاقانونالتسجٌلفًالجرٌدةالرسمٌةللجمهورٌةالجزابرٌةالدٌمقراطٌةالشعبٌة.: 3المادة 

.1976حرربالجزابرفًدٌسمبرعام
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 الباب األول

 تحدٌد الرسوم المطبقة وطرق تسجٌل العقود 

 القسم األول

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة 

تحصلرسومالتسجٌلحسباألسسوتبعاللقواعدالمحددةبموجبهذاالقانون.المادة األولى:

تكونرسومالتسجٌلثابتةأونسبٌةأوتصاعدٌةتبعالنوعالعقودونقلالملكٌةالخاضعةلهذهالرسوم.:  2المادة 

نتفاعأوالتمتعلمدىالحٌاةأولمدةؼٌرمحددةألموالمنقولةأوٌطبقالرسمالثابتعلىالعقودالتًالتثبتنقلالملكٌةأوحقاال:   3المادة
عقارٌةواللحصةفًشركةوالقسمةأموالمنقولةأوعقارٌة،وبصفةعامةٌطبقهذاالرسمعلىجمٌعالعقوداألخرىالتًتقدمطواعٌة

إلجراءالتسجٌلحتىولوكانتمعفاةمنه.

(1)منهذاالقانون. 212إلى 208والموادمن 206لمحددةبموجبالمادةوٌحصلهذاالرسمحسبالمعدالتا

أوالعقارٌةسواءبٌن:  4لمادةا أوحقاالنتفاعأوالتمتعباألموالالمنقولة لنقلالملكٌة التصاعديبالنسبة النسبًأوالرسم ٌإسسالرسم
أدناهوالعقودالمثبتةإمالحصةفًشركةأوقسمةأموالمنقولة221المشارإلٌهافًالمادةةللعقوداألحٌاءأمعنطرٌقالوفاةوكذلكبالنسب

أوعقارٌة.

وٌفرضهذانالرسمانعلىالقٌم.منهذاالقانون. 264إلى 216وإنمعدالتالرسمالنسبًوالرسمالتصاعديمحددةبموجبالموادمن

المطبقوالقٌمالخاضعةللرسم،ٌحددعندتارٌختحققالشرطوذلكفٌماٌخصنقلالملكٌاتواالتفاقاتالمقٌدةإنالنظامالجبابً:   5المادة 
بشرطموقؾ.

تعدد:  6المادة  الحقفً ٌترتبعنهما أن لٌسمنطبٌعتهما الرتباطهما، نظرا ولكن، التعرٌفة فً ٌختلفان تدبٌرٌن عقد ٌتضمن عندما
الذيٌكونأساسالتحصٌلالرسمهوالتدبٌرالذيٌتضمنالتعرٌفةالقصوى.الرسوم،فإنالتدبٌر

تدابٌرمستقلةأومنؼٌرالبلزمأنالتكونبالضرورة: 6المادة  عدة أوؼٌرقضابٌا أوقضابٌا توجدفًأيعقدسواءكانمدنٌا عندما
نوعه،وتحددحصةهذاالرسمبموجبالمادةمنهذاالقانونالتًنهٌترتبعلىكلتدبٌررسمخاصحسبإإحداهامشتقةمناألخرى،ف

 صنؾضمنهاالتدبٌرأوالتًٌتعلقبها.

،التدابٌرالمستقلةأوؼٌرالخاضعةللرسمالنسبًفًالعقودالمدنٌةأوأعبله7تعفىمنتعددالرسومالمنصوصعلٌهافًالمادة: 8المادة 
القضابٌةأوؼٌرالقضابٌة.

الحقفًالرسمالنسبً،واألخرىفًالرسمالثابت،فإنهالٌحصلأيشًءبالنسبةىوعندماٌتضمنعقدعدةتدابٌرمستقلةفتعط إحداها
 التدابٌراألخٌرةماعداتطبٌقالرسمالثابت،كحدللتحصٌلأدنىإذاكانمبلػالرسومالنسبٌةالمستحقةأقل.لهذه

 القســـم الثانً

 طرٌقة تسجٌل العقود المدنٌة والعقود غٌر القضائٌة 

إلىالتسجٌلعلىالنسخ: 3المادة   تسجلالعقودالمدنٌةوالعقودؼٌرالقضابٌةعلىالنسخاألصلٌةأوالبراءاتأواألصول.وتخضعأٌضا
ٌةوالجنحٌةوالمخلفات.األصلٌةأواألصول،العقودالقضابٌةفًالقضاٌاالمدنٌةواألحكامفًالقضاٌاالجناب

ؾؼٌرأنهفٌماٌخصالعقودباستثناءالعقودالعرفٌةواألحكامالمشارإلٌهافًالمقطعٌنالسابقٌن،تلخصمسبقامنقبلالمحررٌنعلىكش
وتعطىالحق،عنداالقتضاء،فًإعدادمستخرجاتتحلٌلٌةمنقبلهإالءالمحررٌن.

اتإلىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالنسخاألصلٌةأوالبراءات.الجداولوالمستخرجوتقدمهذه

وٌرفضاإلجراءعندمخالفةذلك.

الٌترتبأيرسمتسجٌلفٌماٌخصالمستخرجاتأوالنسخأوصورالعقودالتًٌجبتسجٌلهاعلىالنسخاألصلٌةأواألصول.:  10المادة 

 القسم الثالث

 نى للتحصٌلالحد األد

تجبرالمبالػالمتخذةكؤساسلوعاءالضرٌبةإلىعشرٌةالدٌناراألعلى.: 55المادة 

فإنمبلػفرضالضرٌبةأوالرسمالواجب الثابتنوعها، الرسوم عدا ما كانتطبٌعتها ٌخصأيفرضللضرٌبةأوالرسم،مهما وفٌما
و0,05عتبارالكسورالتًتقلعناتخاذهٌجبرللدٌناراألعلى،التإخذبعٌناال دج دجالكسورالتًتساويأوتفوق0,10تحسببـ

دج.0,05

(2)دج،كلمانتجعنتطبٌقالتعرٌفةتحصٌلٌقلعنهذاالمبلػ. 500بٌحددالحداألدنىلتحصٌلالحقالنسبًوالحقالتصاعدي

ٌقلعنهذا 500بٌحدد:  12المادة القانونوالتًٌكونمبلؽها دج،الحداألدنىمنالرسومالزابدةوالؽراماتالمنصوصعلٌهافًهذا

                                                 
 . 1985يٍ ق.و نسُح    111: يعذنح تًىجة انًادج  3انًادج   (1)
 .   2000يٍ ق.و نسُح 19و  1995يٍ ق.و نسُح   32،   1990يُق.و.خ 21،   1984يٍ ق.و نسُح 811: يعذنح تًىجة انًىاد  11انًادج (2)
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الرقم.

وعندماٌنتجعنتطبٌقأحكامهذاالقانونوجوبأداءؼرامةمساوٌةألربعةأضعاؾالحقوقأوالرسوم،فإنمبلػهذهالؽرامةالٌمكنأن
(1)دج. 5.000نعٌكونأقل

 مكرر  الثالثـم القس  

 ئق المثبتة للنقلاالوثـ 

(2)ملؽاة.مكرر: 51المادة 

(2)ملؽاة.: 3مكرر12المادة 

 (9) 9القسم الثالث مكرر  

 طرٌقة تسجٌل نقل الملكٌة الشفوي

(4)ملؽاة.:  4مكرر   12المادة

(4)ملؽاة.:  5مكرر   12المادة

 (5)ملؽاة.:  6مكرر   12المادة

 القسم الرابع  

 طرٌقة تحدٌد رسوم التسجٌل المطبقة علىالنقل المقرون لألموال المنقولة و العقارٌة 

االنتفاعأمواالمنقولةوعقارات،فإنرسمالتسجٌلٌدفععنالمبلػكلهحسبالمعدلالمحدد:عندماٌتضمنعقدناقلللملكٌةأوحق  13المادة
بمادةفًالعقد.مادةللعقاراتمالمٌكنقداشترطثمنخاصبالنسبةلؤلشٌاءالمنقولة،وأنالتكونهذهاألشٌاءقدتمتعٌٌنهاوتقدٌرها

 القسم الخامس

 ةطرٌقة تسجٌل العقود الموثق 

: 51المادة  المادتٌن فً المحددة الشروط ضمن وٌتم األسرة، قانون إطار فً المبرمة العقود على المترتبة الرسوم و153ٌثبتتسدٌد
منهذاالقانون.188

(6)تلخصهذهالعقودفًكشوؾٌعدهاالموثقونوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالمختصون.

الموث:  15المادة العقود تسجل المادة فً إلٌها المشار العقود ؼٌر طرؾ14قة، من المعدة الكشوؾ فً مسبقا تلخٌصها تم التً أعبله،
البراءات.أوالمحررٌنعلىالنسخاألصلٌة

ضوٌجبإٌداعهذهالكشوؾلدىمصلحةالتسجٌلفًنفسالوقتالذيتقدمفٌهالدفاتروالنسخاألصلٌةأوالبراءات،عندمخالفةذلك،ٌرف
التسجٌل..

ٌجبأنتكونالعقودالموثقةوؼٌرالقضابٌةمفصلةوتشتملعلىالمعلوماتالضرورٌةلكًتتمكناإلدارةمنالتدقٌقفًمكرر: 51المادة   
مدىصحتهاوالتؤكدمنأنكلالحقوقالمستحقةللخزٌنةقدتمسدادهامنالمكلفٌنبؤدابها.

ةالمدنٌة،رقمشهادةالمٌبلدالمسجلفًالسجلالخاصلبلدٌةاألطراؾالمعنٌٌنأورقمالتعرٌؾالجبابًلكلوٌجبأنتبٌن،زٌادةعلىالحال
شخصمسجلفًالفهرسالوطنًلؤلعواناالقتصادٌٌنواالجتماعٌٌن.

 (7)وفًحالةعدمتوفرذلكٌرفضاإلجراء.

 الـــباب الثانً

 والتصاعدٌةتحدٌد القٌم الخاضعة للرسوم النسبٌة  

إنقٌمةالملكٌةوحقاالنتفاعباألموالمنأينوعأوالمبالػالتًتكونأساسالوعاءالضرٌبة،تحددطبقاألحكامهذاالبابمن: 57المادة 
أجلتصفٌةودفعالرسمالنسبًأوالرسمالتصاعدي.

 الــــــقسم األول

 اإلٌجـــــــارات

أعبلهتحددبرأسمالمكونمنعشرٌن16اتالتًتكونمدتهاؼٌرمحددة،فانالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادةبالنسبةلئلٌجار: 56المادة  

                                                 
 .  2000يٍ ق.و نسُح    21:  يعذنح تًىجة انًادج   12انًادج  (1)
 هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( .) تُقم  2211يٍ ق.و نسُح   22ويهغيتاٌ تًىجة انًادج  1984يٍ ق.و نسُح   119تًىجة انًادج تاٌ يحذح : 3يكزر  12يكزر و  12انًادتاٌ  (2)
 .  1985يٍ ق.و نسُح    113، ويقُُح تًىجة انًادج  9831يٍ ق.و.خ نسُح     8-  178و  7 -178،   5-  178(: يحذث تًىجة انًىاد 6يكزر   12إنى    4يكزر  12)انًىاد يٍ    3انقسى انخانج يكزر (3)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغيتاٌ تًىجة انًادج 5ر يكز 12و  4يكزر  12انًادتاٌ  (4)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  22و يهغاج تًىجة انًادج  2000 يٍ ق.و نسُح    21: يعذنح تًىجة انًادج    6يكزر   12انًادج  (5)
 .1986يٍ ق.و نسُح 41: يعذنتاٌ تًىجة انًادج  15و  14انًادتاٌ  (6)
 .2225يٍ ق. و نسُح  17نًادج يكزر: يحذحح تًىجة ا 15انًادج  (7)
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ضعؾللرٌعأواإلٌجارالسنويوكذلكاألعباءالسنوٌةمعإضافةاألعباءاألخرىفًالرأسمالومدخوالتالنقودإناشترطذلك.

بثلثالثمنوفًجمٌعالحاالتعندماالتكوناألعباء ففًهذهالحالةٌجدالطرفاننفسهما.مقدرةفًالعقدنفسهأوفًأسفله،فتحددفورا
ومنجهةأخرىتبقىاإلدارةمفوضةإلعدادعدمكفاٌةهذاالتقدٌر.محرومٌننهابٌامنإمكانٌةاعتباربؤنهذاالتقدٌرالجزافًمجاوزللحد

الجزافً.

الرٌعمشروطادفعهعٌناأوعلىأساسسعربعضالمنتوجات،فانهٌتمتصفٌةالرسمالنسبًحسبقٌمةالمنتوجاتوإذاكانثمناإلجارةأو
ٌومإبرامالعقدوالمحددةبموجبتصرٌحتقدٌريللطرفٌن.

:  58المادة  فًالمادة إلٌها المشار أضعاؾالثمنواألعباء16إنالقٌمة برأسمالمكونمنعشرة تحدد مبلػأعبله معإضافة السنوٌة
سمدخوالتالنقودواألعباءاألخرى،عنداالقتضاء،وذلكبالنسبةلئلٌجاراتلمدىالحٌاةمندونالتمٌٌزبٌناإلٌجاراتالتًتمتعلىرأ

أوعدةرإوس.

أعبله.17وتقدراألعباءالسنوٌةواألشٌاءالعٌنٌةمثلماهومنصوصعلٌهفًالمادة

 انًالقسم الث 

 مبادالت العقارات

إنالعقاراتمهماكاننوعهاتقدرحسبالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةعندتارٌخنقلالملكٌةتبعاللتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾوذلك:53المادة 
منأجلتصفٌةدفعالرسومعلىالمبادالت.

سلطةالعدالةقبلنسبقتاأوصاحبتاعقدالمبادلة(موضوعمزاٌدةإمامنؼٌرأنهإذاكانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتها)خبللالسنتٌناللتٌ
موإماطوعٌةمعقبولالؽٌر،فانالرسومالمستحقةالٌمكنأنتحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌةمال

ابلةأنتعدلالقٌمة.ٌثبتبؤنماتضمنتهالعقاراتقدطرأتعلٌهتؽٌٌراتخبللفترةق

 القسم الثالث 

 القســــمـة

ٌصفىالرسمعلىمبلػاألصولالصافٌةالمقسمةبالنسبةلقسمةاألموالالمنقولةوالعقارٌةبٌنالشركاءفًالملكأوالشركاءفً:  20المادة
اإلرثوالشركاءمعالؽٌر.

 القسم الرابع  

 الرٌـــــــــــــوع

أعبلهتحددبرأسالمالالمإسسوالمتصرؾفٌهوذلكبالنسبةلتؤسٌسالرٌوعسواءكانت16إنالقٌمةالمشارإلٌهافًالمادة: 15المادة 
دابمةأمعمرٌةأوالمعاشاتلقاءعوض.

لنسبةللتنازالتأونقلالرٌوعإنالقٌمةالمذكورةتحددبرأسالمالالمإسسمهماكانالثمنالمشروطللنقلأواالهتبلكوذلكبا:11 المادة
أوالمعاشاتالمذكورةواهتبلكهاأوإعادةشرابها.

فٌماٌخصالرٌوعوالمعاشاتالمحدثةمندونذكرالرأسمالونقلهاواستهبلكهافإنالقٌمةالمذكورةتحددبالنسبةلرأسمال-1:  23لمادةا
مكونمنعشرٌنضعفاللرٌعالدابمومنعشرةأضعاؾللرٌعالعمريأوالمعاشًومهماٌكنالثمنالمشروطللنقلأواالهتبلك.

االهتبلكأوإعادةالشراءلرٌعأومعاشمإسسمجانا،لقاءالتخلًعنرأسمالٌفوقرأسالمالالمكونمنعشرٌنؼٌرأنهعندماٌتم-2
الرأسمالوالقٌمة التنازلعلىالفرقبٌنهذا لرسم تستحقتكملة فانه المعاشً، العمريأو أضعاؾللرٌع ومنعشرة الدابم للرٌع ضعفا

المفروضةعندالتؤسٌس.

سهناكأيتمٌٌزبٌنالرٌوعالعمرٌةوالمعاشاتالمحدثةعلىرأسواحدوالمحدثةعلىعدةرإوسبالنسبةللتقدٌر.لٌ-3

لنفسرإوساألموالحسبالتصرٌح-4 أوعلىأساسسعربعضالمنتوجاتتقدربالنسبة عٌنا إنالرٌوعوالمعاشاتالمشروطدفعها
 خالعقد.المنتوجاتعندتارٌالتقدٌريلقٌمة

 القسم الخامس

 الشركات

لعقود: 11ة  الماد بالنسبة بعدطرحالخصوم والعقارٌة الكلًللحصصالمنقولة ٌصفىعلىالمبلػ أوإنالرسم تمدٌدها تكوٌنشركاتأو
أواألشخاصاآلخرٌن.ءمجهاالتتضمننقبللؤلموالالمنقولةأوالعقارٌةبٌنالشركاد

 القسم السادس 

 نقل الملكٌة لقاء عوض ومجانا 

:11المادة  فًالمادة المشارإلٌها فإنالقٌمة لقاءعوض، للبٌوعوأنواعنقلالملكٌةاألخرىألموالمنقولة 16بالنسبة بالثمنأعبله تحدد
 كانتالقٌمة األطراؾإذا من بتقدٌر تحدد أو الثمن إلى إضافتها ٌمكن التً األعباء ومبلػ به المضاؾإلٌهالمصرح الثمن تفوق الحقٌقٌة

األعباء.

ألموالمنقولةودٌونآجلةورٌوعومعاشات،تحددبموجب: 17لمادة ا للضرٌبةبالنسبةلنقلالملكٌةمجانا إنالقٌمةالتًتكونأساسا
.أدناه42إلى35ومن33و32و30التصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾمندونطرحاألعباءماعداتطبٌقأحكامالمواد
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: 27المادة  المادة فً إلٌها المشار القٌمة التعوٌضاتأعبله16إن وكذلكجمٌع النقدٌة األعباء كل إضافة مع عنه المعبر بالثمن تحدد
دةالبٌوعوالعقارالشابعوجمٌعالمشروطةلصالحالبابعأوالتنازلبؤيصفةوأليسببكانوذلكبالنسبةللبٌوعوالمزاٌداتوالتنازالتوإعا

وض.عالعقودالمدنٌةأوالقضابٌةاألخرىالتًتتضمننقلملكٌةالعقاراتأوحقاالنتفاعبهالقاء

وعندماٌشملنقلالملكٌةفًآنواحدالعقاراتبطبٌعتهاوالعقاراتبالتخصٌصفانهٌجبأنتكونالعقاراتبالتخصٌصموضوعثمنخاص
وتعٌٌنمفصل.

بٌناألحٌاءأومنطرٌقالوفاةفانالعقاراتمهماكانتطبٌعته: 28المادة  تقدرفٌماٌخصتصفٌةدفعالرسومعلىنقلالملكٌةمجانا ا
حسبتصرٌحالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةعندتارٌخنقلالملكٌةبناءعلىالتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾمندونطرحاألعباء،ماعدا

وماٌلٌهامنهذاالقانونفٌماٌخصهذهاألعباء.35تطبٌقالمادة

ٌناللتٌنسبقتاأوصاحبتاعقدالهبةموضوعمزاٌدة،إمامنقبلسلطةالعدالةاكانتالعقاراتالتًتمنقلملكٌتهاخبللالسنتؼٌرأنه،إذ
تحسبعلىمبلػٌقلعنثمنالمزاٌدةمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌةمالموإماطواعٌةمعقبولالؽٌر،فإنالرسومالمستحقةالٌمكنأن

لفترةما،قابلةأنتعدلالقٌمة.ٌثبتبؤنماتضمنتهالعقاراتقدطرأتعلٌهتؽٌٌراتخبل

فٌماٌخصالقٌمةالمنقولةمنكلنوع،فإنرأسالمالالذيٌكونأساسالتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةمجانابٌناألحٌاءأوعن:13المادة 
منهذاالقانون.108ماعداتطبٌقالمادة،أعبله26طرٌقالوفاة،ٌحددبموجبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾطبقاللمادة،

ٌخضعلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالسنداتالعمومٌةواألسهموالحصصفًالشركاتوالدٌونوبصفةعامةجمٌعالقٌم:30المادة
بر.المنقولةالوطنٌةأواألجنبٌةمهماكاننوعهاالناتجةعنتركةتخضعللقانونالجزابريأوعنتركةأجنبًمقٌمفًالجزا

إننقلملكٌةاألموالالمنقولةاألجنبٌةالمادٌةبٌناألحٌاءبصفةمجانٌةأولقاءعوضعندماٌتمبموجبعقدمبرمفًالجزابر،:31المادة
 ٌخضعلرسومنقلالملكٌةضمننفسالشروطكمالوكانموضوعهاأموالجزابرٌةمننفسالنوع.

لالمنقولةمنأجلتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةتحددكماٌلً،ماعداإثباتالعكس:إنقٌمةملكٌةاألموا-1:91المادة 

عنطرٌقالثمنالمعبرعنهفًعقدالبٌععندماٌتمذلكالبٌععلناخبللالسنتٌنمنالوفاة.-1°

المق-2° فًالجرود بٌع،عنطرٌقالتقدٌرالموجود فًحالةعدموجودعقد فًالمادة األشكالالمشارإلٌها أدناهخبلل57دمةضمن
تمإبرامهاضمننفساألجلبالنسبة الخمسسنواتمنالوفاةبالنسبةلؤلثاثوعنطرٌقالتقدٌرالموجودفًالجرودوالعقوداألخرى،إذا

أدناه.-2لؤلموالالمنقولةماعداالتطبٌقالخاصألحكامالفقرة

فًالمقطعٌنالسابقٌن.لتصرٌحالمفصلوالتقدٌريلؤلطراؾعندعدموجودأسسللتقدٌرمبٌنةعنطرٌقا-3°

بالمابةمن10ؼٌرأنهبالنسبةلؤلثاثومندونأنتثبتإدارةالضراببوجوده،فإنالقٌمةالمفروضةعلٌهاالضرٌبةالٌمكنأنتقلعن
للتركةمعمراعاةإثباتالعكس.مجموعالقٌمالمنقولةوالعقارٌةاألخرى

معمراعاةأحكام،فإنالقٌمةالمفروضةعلٌهاالضرٌبةفٌماٌخصالمجوهراتأواألحجارالكرٌمةأواألشٌاءالفنٌةأوتكوٌنالمجموعات-2
األولىأعبله الحرٌقبالمابةمنالتقدٌرالذيتمإجراإهفًالعقودأواتفاق60الٌمكنأنتقلعن،الفقرة اتالتؤمٌنضدالسرقةأوضد

السارٌةالمفعولعندٌومالوفاة،والتًأبرمهاالمتوفىأوزوجهأوأسبلفهبؤقلمنعشرسنواتمنفتحالتركةماعداإثباتالعكس.

األخٌرٌحسبعلىأساسمتوسط أنتتخذمنأجلالتطبٌقالجزافً،فانهذا التقدٌراتالموجودةفًهذهوإذاوجدتعدةوثابقبإمكانها
الوثابق.

ٌرهاالتطبقأحكامهذهالمادةعلىالدٌونوالرٌوعواألسهموالسنداتالعمومٌةوؼٌرهامناألموالالمنقولةالتًلهاقٌمةوطرٌقةتقد-3
محددةبموجباألحكامالخاصةبهذاالقانون.

)*(ملؽاة.:99المادة 

نقلالملكٌةبٌناألحٌاءأوعنطرٌقالوفاة،تحصلعلىرأسالمالالمعبرعنهفًالعقدالذيهوموضوعهوذلكإنرسوم: 91المادة 
بالنسبةللدٌوناآلجلة.

ؼٌرأنهبالنسبةلرسومنقلالملكٌةمجانافإنهاتصفىحسبالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾفٌماٌخصالدٌونالتًٌوجدإنإزاءهاالمدٌنفً
ةإفبلسأوحالةتسوٌةقضابٌةأوإعسارفًوقتإبرامعقدالهبةأوفتحالتركة.حال

وكلمبلػالتركةتمتحصٌلهمنالمدٌنبالنسبةللدٌنبعدالتقدٌروزٌادةعنه،ٌجبأنٌكونموضوعتصرٌح.وتطبٌقعلىهذهالتصرٌحات
بالنسبةلآلجالوعقوباتالتؤخروالتقادموٌإجلاستحقاقالمبادئالتًتضبطتصرٌحاتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةب صفةعامةوالسٌما

الضرٌبةفقطإلىٌومتحصٌلالكلأوالبعضمنالدٌنالذيتمتحوٌله.

رسمعلىعندماٌكونالورثةأوالموصىلهممثقلٌنبوصاٌاخاصةبمبالػمنالنقودالوجودلهافًالتركةوكانواقددفعواال:91المادة 
منقبلالموصىلهم التًتمدفعها فانهالٌترتبنفسالرسمعلىالوصاٌا،وبناءعلىذلكفإنالرسوم التركةنفسها، مجموعأموالهذه

الخاصٌنٌجبخصمهامنالرسومالمترتبةعلىالورثةأوالموصىلهم.

 

                                                 
 .  2211يٍ ق.و نسُح  22يهغاج تًىجة انًادج : 33انًادج )*(
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 القسم السابع

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

تخصمالدٌونالتًهًعلىعاتقالمتوفىبالنسبةلتصفٌةودفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،والتًٌثبتوجودهابصفة:97المادة 
قانونٌةٌومفتحالتركةبموجبسنداتقابلةأنتكونكإثباتضدالمتوفىأمامالعدالة.

ونالتجاري.إذاتعلقاألمربدٌونتجارٌة،فٌثبتوجودهاطبقالقواعدالقان

(1)ٌمكنأنتنتجعنالدفاترالتجارٌةأومنالتعامبلتالتجارٌة.

وإذاكاناألمرٌتعلقبدٌنٌثقلتركةآلتإلىشخصملكٌةرقبتهاوآلخرحقاالنتفاع،فانرسمنقلالملكٌةٌحصلمنأصولالتركةمع
.ناهأد5 3ةتخفٌضالدٌنضمنالشروطالمحددةفًالماد

(2)دج.5 0.000بتحددأصولالتركةبتطبٌقتخفٌضٌقدر:96دة الما

بمقتضىالمادة: 98المادة  المكلؾبالضرٌبة وفاة بعد إعدادها المماثلة 121إنالضراببالتًتم والرسوم منقانونالضراببالمباشرة
ٌخصممنأصولالتركةمنأجلتحصٌلرسومنقلوكذلكجمٌعالضرابباألخرىالمترتبةعلىالورثةعنطرٌقالمتوفى،تشكلدٌ نا

الملكٌةعنطرٌقالوفاة.

(3)ملؽاة.:93المادة 

ماعدا: 10المادة  الرسم تحصٌل أجل من التركة أصول من ٌخصم ال كافٌة، اإلثباتاتؼٌر بؤن رأيفٌه التسجٌل لعون ٌكون دٌن كل
منهذاالقانون.205إلىاالسترجاععنداالقتضاءخبللأجلاألربعسنواتالمحددةبموجبالمادةٌلجبوااألطراؾفعلٌهمأن

وتتقادمالدعوىمنأجلإثباتالصورٌةبعشرسنواتابتداءمنٌومتسجٌلالتصرٌحبالتركة.

 بناءعلى،جراءاتالجبابٌةنقانوناإلم126وٌقبلالورثةأوالموصىلهم،خبللأجلاألربعسنواتالمحددبموجبالمادة بؤنٌطالبوا
،بخصمالدٌونالمعدةبموجبعملٌاتاإلفبلسأوالتسوٌةالقضابٌةمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة126المادةاإلثباتاتالمنصوصعلٌهافً

(4)ترجاعالرسومالتًٌكونونقددفعوهابالزٌادة.أوبموجبالتسدٌدالنهابًللتوزٌعمنطرٌقالمساهمةالبلحقةللتصرٌحوالحصولعلىاس

 (5)ملؽاة.:15المادة  

ؼٌرأنهالتخصم::11المادة 

لشكل(الدٌونالمستحقةمنذأكثرمنثبلثةأشهرقبلفتحالتركةمالمتقدمشهادةمنالدابنتثبتوجودهذاالدٌنعندذلكالوقتمنحٌثا1
.جمنقانوناإلجراءاتالجبابٌة1مكرر38المادةوتبعاللقواعدالمحددةفً

خاصالوسطاء.(الدٌونالتًأبرمهاالمتوفىلصالحالورثةأواألش2

ؼٌرأنهعندماٌبرمالدٌنبموجبعقدرسمًأوبموجبعقدعرفًمثبتالتارٌخقبلفتحالتركةالعنطرٌقوفاةأحداألطراؾالمتعاقدة،
فمنحقالورثةوالموصىلهمواألشخاصالمعتبرٌنكوسطاءأنٌثبتواصحةهذاالدٌنووجودهٌومفتحالتركة.

ؾبهامنطرٌقالوصٌة.(الدٌونالمعتر3

(دٌونالرهنالعقاريالمضمونةبموجبقٌدفاتأوانهمنذأكثرمنثبلثةأشهرمالمٌكناألمرٌتعلقبدٌنؼٌرمستحقوأنأيوجودلم4
نقاصه،فإنهٌتمخصمالفابضدلمٌفتأوانهوكانالمبلػقدتمإٌقأعبله،وإذاكانال41ٌثبتهالدابنضمناألشكالالمنصوصعلٌهافًالمادة

فقطعنداالقتضاء.

(الدٌونالناتجةمنسنداتأبرمتفًالخارجأوأحكامصدرتفًالخارجمالمتنفذفًالجزابر،والدٌونالعقارٌةالتًهًرهنفقطعلى5
فًالجزابرواتجاهجزابرٌٌنأواتجاهشركاتعقاراتموجودةفًالخارجوأخٌراالدٌونالتًتثقلالتركاتاألجنبٌةمالمتكنقدأبرمت

أجنبٌةتعملفًالجزابر.

(6)(الدٌونحسبرأسالمالوالفوابدالتًتوفرفٌهاالتقادممالمٌثبتبؤنالتقادمقدانقطع.6

(7)ملؽاة.:19المادة 

أوعقارتعودملكٌةمالمنقولٌعتبرمنالناحٌةالجبابٌةكجزءمنتركةحقاالنتفاع،إلىأنٌثبتالعكس،كلقٌمةمنقولةأو: 11المادة 
صحقاالنتفاعبهإلىالمتوفىوملكٌةالرقبةإلىورثهالمحتملٌنأوفروعهمنهمأوالموهوبلهمأوالموصىلهمبموجبوصٌةأوإلىأشخا

متكنهناكهبةقانونٌةوأنهذهالهبةقدتمتمنذأكثرمنثبلثةأشهرقبلالوفاة.وسطاءمال

ى،ؼٌرأنهإذاكانتملكٌةالرقبةتعودإلىالوارثأوإلىالموهوبلهأوالموصىلهأوإلىشخصوسٌط،نتٌجةبٌعأوهبةقبلبهاالمتوف
الرقبةوالمثبتةتخصممنضرٌبةنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالواجبةاألداءبسببدمجفإنرسومنقلالملكٌةالتًٌجبدفعهامنقبلمالك

                                                 
 .2218يٍ ق.و نسُح  17و   2211يٍ ق.و نسُح  22 تيٍ: يعذنح تًىجة انًاد36انًادج  (1)
 .  2000يٍ ق .و. نسُح   20و  1979يٍ ق .و نسُح    64: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   37انًادج (2)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( . 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج 39انًادج  (3)
 .2218يٍ ق.و نسُح  18و  2211يٍ ق.و نسُح  22 تيٍ: يعذنح تًىجة انًاد42انًادج  (4)
 إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( . ) تُقم هذِ األحكاو 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج 41انًادج  (5)
 .2218يٍ ق.و نسُح  19و  1981يٍ ق. و نسُح    64تيٍ:يعذنح تًىجة انًاد42انًادج  (6)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج 43انًادج  (7)
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األموالفًالتركة.

الملكٌةعنطرٌقالوفاة،األسهموالحصصفً:11المادة  إلىأنٌثبتالعكس،منأجلتصفٌةودفعرسوم تفترضكجزءمنالتركة،
ٌملكهاالمتوفىأوحصلمداخلٌهاأوبسببهاقدقامبؤيعملٌاتمنذأقلمنعامقبلوفاته.الشركاتوجمٌعالدٌوناألخرىالتًكان

إنإثباتالعكسالٌمكنأنٌنتجمنالتنازللقاءعوضألحدالورثةالمحتملٌنأوفروعهمأوللموهوبلهمأوالموصىلهمبموجبوصٌةأو
كتسبتارٌخاحقٌقٌاستةأشهرعلىاألقلقبلفتحالتركة.إلىأشخاصوسطاء،مالمٌكنهذاالتنازلقدا

هوالتًففًالحالةالمشارإلٌهافًالمقطعالسابقحٌثالتركةلمتقبلكإثباتمعاكس،فإنرسومنقلالملكٌةلقاءعوضالتًدفعهاالمتنازلل
بسببدمجاألموالفًالتركة.تمإثباتها،تخصممنضرٌبةنقلالملكٌةمنطرٌقالوفاة،الواجبةاألداء

منهذاالقانونوالتًهً177إنكلالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالموجودةلدىالمودعلدٌهمالمعٌنٌنفًالفقرةاألولىمنالمادة: 17المادة 
ملكٌةمشتركةللمودعٌنوتابعةموضوعحساباتمشاعةأوجماعٌةبالتضامن،تعتبرمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،ك

ءلتركةكلواحدمنهمعنحصةكاملةماعداحالةإثباتالعكسالمحتفظبهاإلىإدارةالضراببوالمكلفٌنبالضرٌبةوالناتجةبالنسبةلهإال
 أعبله.(2-42اآلخرٌنإماعنطرٌقالبٌاناتالموجودةفًعقداإلٌداعوإمافًالسنداتالمنصوصعلٌهافًالمادة

 القسم الثامن
 والعلب المقفولة المودعة  الظروف المختومة -الخزانات المؤجرة  

إنالمبالػأوالسنداتأواألشٌاءالموجودةفًخزانةمإجرةبصفةمشتركةإلىعدةأشخاصتعتبرفًحالةعدمإثباتالعكس:16المادة 
التدبٌرعلىالظروؾ فقطوٌطبقهذا منالتركةوذلكمنأجلتحصٌلالرسوم كاملة بحصة األشخاصوخاصة لهإالء مشتركة ملكٌة

أصحابالبنوكولدىأيشخصٌستلمعادةظروفامننفسالنوع.المختومةوالعلبالمقفولةلدى

الٌمكنفتحأيخزنةأومقصورةخزنةمإجرةمنقبلأيشخصبعدالوفاةسواءمنقبلالمإجرأومنقبلأحدالمإجرٌنإال: 18المادة 
الذيٌعٌنهربٌسالمحكمةفًحالةعدماالتفاقوبناءبحضورالموثقالذيأستدعًلهذاالؽرضمنقبلجمٌعذويحقوقالتركةأوالموثق

أٌامكاملةمسبقا(8ثمانٌة)علىطلبأحدذويالحقوق،وٌخبرالموثقالمدٌرالوالبًللضراببالمختصإقلٌمٌابالمكانوٌوموساعةالفتح
منالحضور.بواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلملكًٌتمكنأحدأعوانمصلحةالتسجٌل

ًوبعدفتحالخزنةٌتمإعدادمحضربنسختٌنمنقبلالموثقوٌتضمنالتعدادالكاملوالمفصللجمٌعالسنداتأوالمبالػأوأيشًءموجودف
(1)الخزنة،وتقدمالنسخةالثانٌةمنالمحضرإلىعونإدارةالضرابب.

أمأحدالمإجرٌن،قامبفتحالخزانةأوعملعلىفتحهامندونمراعاةشروطكلشخصعلىعلمبالوفاةسواءكانالمإجر:13المادة 
أعبله،ترتبعلٌهشخصٌارسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوالعقوباتالمستحقةبسببالمبالػأوالسنداتأواألشٌاءالموجودةفً48المادة
وٌـكونفـضبلعنذلكخاضـعالـؽرامة،عنداالقـتضاءالرسوموالـعقوباتنةماعدارجوعهعلىالـمكلؾبالـضرٌبةفٌماٌـخصهذهاالخز

(2).دج250.000دجالى25.000تـتراوحمن

وٌجبعلىالوارثأوالموصىلهأوالموهوبلهدفعهذهالؽرامةبالتضامنمعالشخصأواألشخاصالمذكورٌنفًالفقرةالسابقةإذا
أؼفلفًتصرٌحهالسنداتأوالمبالػأواألشٌاءالمذكورة.

أنتقومبماٌلً:علٌها،ٌجبالتًتحتويملىخزناتاتأوالمقصوراتكلهٌبةتقومعادةبتؤجٌرالخزن:10المادة 

ر(تقدٌمتصرٌحإلىمصلحةالتسجٌلالتابعةلمحلإقامتهاوعنداالقتضاءإلىالمصلحةالمختصةلكلوكاالتهاأوفروعهاالتًتقومبتؤجٌ1
الخزنات.

الحق2 اإلقامة والسكنومحل والمهنة اللقبواالسم ٌذكرفٌه للطابع أبجديؼٌرخاضع مسكدفتر للخزنات( الشاؼلٌن ورقمٌقٌٌنلجمٌع
نةالمإجرةمعبٌاناألوراقالثبوتٌةالمقدمة.الخز

(تقدٌمالدفاتراألبجدٌةأوالسجبلتأوالدفاترالصؽٌرةعندكلطلبإلىأعوانإدارةالتسجٌل.3

إلٌهافًهذهالمادة.منهذاالقانونفًحالةرفضتقدٌمالوثابقالمشار143و139وتطبقأحكامالمادتٌن

فًالمادتٌن:15المادة   تطبقعلىالظروؾالمختومةوالعلبالمقفولةالمودعةلدىأصحابالبنوك49و48إناألحكامالموجودة أعبله
ولدىأيمنٌستلمعادةظروفامنهذاالنوع.

أعبله.50نإلىااللتزاماتالمنصوصعلٌهافًالمادةوٌخضعاألشخاصالمذكورو

 القسم التاسع

(3)الكوارث الطبٌعٌة أو الوقائع الحربٌة  األموال المتلفة أو المتضررة نتٌجة  

تابعةووقابعالحربإناألموالالمنقولةالمادٌةوالعقارٌةوالمحبلتالتجارٌةالمتلفةأوالمتضررةنتٌجةالكوارثالطبٌعٌةأو:11المادة 
لتركاتمفتوحة،تخضعلقواعدالتقدٌرالمحددةبموجبمرسومٌتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌةمنأجلتصفٌةرسمنقلالملكٌةوتحصٌلها

(4)منطرٌقالوفاة.

                                                 
 .  1989يٍ ق. و نسُح    58: يعذنح تًىجة انًادج   48انًادج (1)
 .2218يٍ ق. و نسُح   22: يعذنح تًىجة انًادج  49انًادج  (2)
 .1985يٍ ق. و نسُح  114انقسى انتاسع: انعُىاٌ يعذل تًىجة انًادج  (3)
 .1985يٍ ق. و نسُح   115: يعذنح تًىجة انًادج  52انًادج  (4)
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 القسم العاشــــــر

 ملكٌة الرقبة و حق االنتفاع
إنقٌمةملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولةوالعقارٌةتحدد،منأجلتصفٌةودفعالرسومعلىالنحوالتالً::19المادة 

عدا(بالنسبةلنقلالملكٌةلقاءعوضلؤلموالؼٌرالدٌونأوالرٌوعأوالمعاشات،بالثمنالمعبرعنهمعإضافةجمٌعاألعباءالنقدٌةما1
منهذاالقانون.113و101نتطبٌقالمادتٌ

أوبالنسبةلنقلالملكٌةالذيٌتمعنطرٌقالوفاة،فاناألموالالمشارإلٌهاأعبلهتقدر2 علىنحو(بالنسبةلنقلالملكٌةبٌناألحٌاءمجانا
ملكٌةالرقبةمقابلثبلثةأعشارالملكٌةالطرٌقةالتالٌة:إذاكانعمرالمنتفعأقلمنعشرٌنسنةكاملة،فإنحقاالنتفاعٌقدربسبعةأعشار

العمرفإنهذهالنسبةتنقصمنأجلحقاالنتفاعوتزدادمنأجلملكٌة.التامة،ومثلماٌجبأنتقدرحسبقواعدالتسجٌل وزٌادةعنهذا
لنسبةبعشرواحدفٌماٌخصحقوابتداءمنسبعٌنعاماكامبلمنعمرالمنتفع،تحددا.سنواتدونتجزبة10الرقبةبعشرعنكلفترة

ومنأجلتحدٌدقٌمةملكٌةالرقبةفإنهالتؤخذبعٌناالعتبارإالحقوقاالنتفاعالمفتوحةٌوم.االنتفاعوتسعةأعشارفٌماٌخصملكٌةالرقبة
نقلملكٌةهذهالرقبة.

لفترةعشرسنواتلمدةحقاالنتفاعمندونتجزبةوذلكبؽض(منقٌمةالملكٌةالتامةلك2/10تفاعلفترةمحددةٌقدربعشرٌن)إنحقاالن
النظرعنعمرالمنتفع.

الرٌوعأ3 أوالمنقولةأليسببكانومنأجلإهتبلكهذه أوؼٌرالدابمةوالمعاشاتالمحدثة للدٌوناآلجلةوالرٌوعالدابمة بالنسبة و(
للقواعدالمبنٌةفًالفقرةالمعاشات،بحصةمنقٌمةالملكٌةالتامةٌتمإعداده تبعا 21(أعبلهحسبرأسالمالالمحددبموجبالمواد2ا

(منهذاالقانون.2)المقطع225و34و23و22و

مدةوالٌترتبأيشًءمنأجلاتحادحقاالنتفاعبالملكٌةعندماٌتمهذااالتحادعنطرٌقوفاةالمنتفعأوانقضاءالوقتالمحددفٌماٌخص
االنتفاع.حق

أعبلهٌجبأنتتضمن،تحتطابلةالعقوباتالمنصوص53منالمادة3و2إنالوثابقوالتصرٌحاتالخاضعةألحكامالفقرتٌن:11المادة 
كانتالوالدةقدتمتخارج1–أوال-99علٌهافًالمادة الجزابرفًحالةإعطاءبٌاناتؼٌرصحٌحة،تارٌخومكانوالدةالمنتفعوإذا

ٌتثبتمنهذاالتارٌخقبلالتسجٌل،وفًعدمذلكفتحصلالرسومالمرتفعةجداالتًٌمكنأنتكونمستحقةللخزٌنة،فإنه،فضبلعنذلك
حالةمنهذاالقانونبناءعلىتقدٌمشهادةالمٌبلدوذلكفً205ماعدااستردادتحصٌلالفابضفًأجلاألربعسنواتالمحددةبموجبةالمادة

ماإذاتمتالوالدةخارجالجزابر.

 القسم الحادي عشر

 القٌم المحددة بموجب التصرٌحات التقدٌرٌة لألطراف وعقود التوثٌق 

 ٌجبأنٌكونالتصرٌحوالتقدٌرمفصلٌن،وذلكفًجمٌعالحاالتالتًتحصلفٌهاالرسومحسبتصرٌحتقدٌريلؤلطراؾ.:11المادة 

إذالمتكنالمبالػوالقٌممحددةفًعقدأوحكمٌعطًالحقالنسبًأوالتصاعدي،فانهٌنبؽًعلىاألطراؾأنٌتبلقواالنقصقبل: 17المادة 
التسجٌلبواسطةتصرٌحتقدٌريمصدقفًأسفلالعقد.

منأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعن(2-1- 32ةإنالجرودالتًٌقومبهاالموثقونتكونمماثلةللجرودالمشارإلٌهافًالماد: 16المادة 
طرٌقالوفاةعندماتوفرفٌهاالشروطالتالٌة:

(إعدادالجردمنقبلالموثقٌنبمحضرالورثةأوممثلٌهم.1

(البٌاناإللتزامًفًالعقدللمعلوماتالتالٌة:2

المتؽٌبٌنإذاكانوامعروفٌن.لمتخلفٌنأوأسماءوصفاتوسكنجمٌعالورثةالحاضرٌنأوممثلٌهمأوا-أ

تفصٌلجمٌعاألشٌاءالمنقولةالناتجةعنالتركةوتقدٌركلشًءفٌها.-ب

تعٌٌناألنواعنقدا.-ج

التصرٌحالمقدمبالنسبةللدٌونوالقروضالتًتركهاالمتوفى.-د

األموالالموروثةمنذالوفاةوأنهلمٌختلسمنهاأيشًءولٌسلهعلمباختبلسأيالوارثالذيكانتتحتتصرفهذكرالقسمالذيأداه-ه
شًء.

الموثق.مٌنوقتإعدادالجردفانالعقدٌمكنإتمامهفٌماٌخصتعدادالورثةبموجبعقدرسمًٌعدهووإذاكانالورثةؼٌرمعل

فٌمابعدمنطرؾالبلدٌةوضمناألشكالالمنصوصعلٌهافًالمقطعاألولتمإعدادهبعدالوفاةٌمكنأنٌإنعقدالجردالذيلمٌتمإعداده
 التحقٌقعنداالقتضاء،منطرؾربٌسالمحكمةربٌسالمحكمةبمحضرجمٌعالمادة،ففًهذه،منهذه الحالةٌجبأنٌصادقعلٌهبعد

األطراؾالمعنٌٌن.
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 الباب الثالث

 التصرٌحاتآجال تسجٌل العقود و  

 القسم األول

 العقود العمومٌة و العقود العرفٌة 

أدناه. 64ٌجبأنتسجلعقودالموثقٌنفًأجلشهرابتداءمنتارٌخهاباستثناءالحالةالمنصوصعلٌهافًالمادة:18المادة 

وتسجلعلىالخصوصفًاألجلالمنصوصعلٌهفًالمقطعأعبلهالعقودالتالٌة:

دةبوعد(العقودالتًتتناولنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالعقارٌةوالمحبلتالتجارٌةوالزبابنأوالتنازلعنإٌجارأوعناالستفا1
باإلٌجارٌتضمنالكلأوالبعضمنالعقار.

(العقودالتًتتضمننقلحقالتمتعباألموالالعقارٌةوالمحبلتالتجارٌة.2

قودالتًتتناولتكوٌنشركةومدأجلهاودمجهاأوحلهاوزٌادةأواهتبلكأوتخفٌضرأسمالهاوكذلكالتنازالتعناألسهموالحصص(الع3
فًالشركة.

(العقودالتًتتناولقسمةومبادلةاألموالالعقارٌةبؤيصفةكانت.4

لثابتةتقدممنأجلتؤشٌرةالتسجٌلخبللالشهرالذيٌلًشهرإعدادهذهالعقود،إنالعقودالموثقةالتًتفتحالحقفًالرسوما:13المادة 
طوابعمنفصلةمنقبلمحررالكتابةعلىالنسخاألصلٌةلهذهالعقودوتكونهذهالطوابعمساوٌةلمبلػوٌتمتحصٌلالرسومعنطرٌقوضع

ا.التًتثبتهالرسومالثابتةالمنصوصعلٌهامنأجلالعملٌات

الذيٌلًشهر:70المادة  الشهر خبلل لكتاباتالضبطوكذلكالقراراتالقضابٌة التابعٌن التنفٌذ الموثقٌنوأعوان ٌجبأنتسجلعقود
إعدادها.

القانونٌةفًاآلجالتقدمالعقودوالقراراتالقضابٌةالخاضعةلرسمالتسجٌلالقضابًمثلالعقودالموثقةالخاضعةللرسمالثابت،إلىالمراقبة
المحددة،وتكونمرفقةبجدولٌعدفًنسختٌنتودعإحداهمالدىمفتشٌةالضرابب،واألخرىترجعإلىالمودعالذيٌلزمعندانقضاءكل

فًجداولثبلثةأشهر،أنٌقدمإلىتؤشٌرةربٌسمفتشٌةالضرابب،الفهرسالذيسجلتفٌهبصفةمنتظمةكلالعقودوالقراراتالموجودة
(1)األشهرالسابقةوالشهرالجاري.

السنداتواألحكاموٌحملعبارة"رسمالطابعالمحصللصالحالخزٌنة".فعالرسومبوضعختمنديعلىالعقودوٌثبتد

اءمنتارٌخها.ٌجبأنتسجلالعقودالتًتتضمننقلالملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولةفًأجلشهرابتد:75المادة 

منهذاالقانون.64و61و60و59و 58لٌسهناكأجلمحددفٌماٌخصتسجٌلجمٌعالعقودؼٌرالعقودالمذكورةفًالمواد:71المادة 

توقٌعخاصوٌترتبعلىالصفقاتواالتفاقاتالمشهورةكؤعمالتجارٌةتمالقٌامبهاأوأبرمتتحتأعبله 62تطبقأحكامالمادة:79المادة 
المقطعاألول(منهذاالقانون.)262علٌهاالرسمالنسبًالمإسسبموجبالمادة

 القسم الثانً

 الوصــــــــــــٌـــة

 (2)ملؽاة.:71المادة 

 القسم الثالث

 نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

أدناه،والتًٌجبعلى71إلى 66إناألجلالمحددلتسجٌلالتصرٌحاتماعدااألحكامالخاصةالمنصوصعلٌهافًالموادمن:71المادة 
(3)الورثةأوالموصىلهمتقدٌمهاعناألموالالمستحقةلهمأوالتًانتقلتعنطرٌقالوفاة،ٌحددبسنةواحدةابتداءمنٌومالوفاة.

(4)ة.ملؽا:  66المادة 

 (4)ملؽاة.: 76المادة 

(4)ملؽاة.:  78المادة 

بهاإلىالوالٌاتوإلىجمٌعالمإسساتالعمومٌةاألخرىأوذاتالنفعالعام،فإناألجل،فٌمافٌماٌخصجمٌعاألموالالموصى:73المادة
ٌومٌخصدفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،الٌسريمفعولهبالنسبةلجمٌعالورثةأوالموصىلهمالمعنٌٌنبالتركة،إالابتداءمنال

المختصةفًالطلبب السلطة وفاةالذيتبتفٌه سنتٌنابتداءمنٌوم بعد إلىما مندونأنٌإجلدفعالرسوم الترخٌصبقبولالوصاٌا
صاحبالتركة.

-ٌجبأنتطبقعلىكلالتركةالتًتتضمنأمواالموصىبهاإلىالوالٌاتوالمإسساتالعمومٌةاألخرى،أوذاتالنفعالعام،:60المادة

                                                 
 .  1996و نسُح.يٍ ق   40و   1994و نسُح .يٍ ق  120:يعذنح تًىجة انًادتاٌ  60انًادج  (1)
 .2224يٍ ق. و نسُح  15: يهغاج تًىجة انًادج   64نًادج ا(2)
 .1979يٍ ق. و نسُح  65يعذنح تًىجة انًادج  :   65نًىاد يٍ ا (3)
  .2211نسُح يٍ ق.و  22و يهغاج تًىجة انًادج  1979يٍ ق. و. نسُح   65يعذنح تًىجة انًادج : 68إنى 66انًىاد يٍ  (4)
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األجلالذيٌجبخبللهعلىالورثةأوالموصىلهمالمعنٌٌنبالتركةأنٌدفعوارسومنقلالملكٌةعنطرٌقأعبلهالمتعلقةب69أحكامالمادة
الوفاةعنهذهاألموال.

دونأنٌإجلدفع المختصةفًالطلببقبولالوصاٌا السلطة الذيتبتفٌه لكلوارثإالابتداءمنالٌوم األجلبالنسبة والٌسريهذا
ابعدسنتٌنابتداءمنٌوموفاةصاحبالتركة.الرسومإلىم

منهذاالقانون.366أعبلهوأحكامهذهالمادةبممارسةحقاالمتٌازالخاصبالخزٌنةوالمنصوصعلٌهفًالمادة69التخلأحكامالمادة

منهذاالقانون65أعبله،تذكرعلىسبٌلالبٌانفًالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة52إناألموال،المشارإلٌهافًالمادة:65المادة 
معمراعاةتحدٌداألجلالذيٌجبأنٌقدمخبللهالتصرٌحالتكمٌلًلهذهاألموالالمتضمنتقدٌرها.

نوعالمتنازلعنهاأوالموصىبهالصالحالخدماتاالجتماعٌةأوالثقافٌةأوهٌباتأخرىوتطبقأحكامالمقطعأعبلهعلىاألموالمنكل
(1)معترؾبنفعهاالعام.

 القسم الرابع

 أحكام مشتركة

العقودوإنٌومتارٌخالعقدأوٌومفتحالتركةالٌإخذبعٌناالعتبارضمناآلجالالمحددةبموجبالموادالسابقةمنأجلتسجٌل:61المادة 
التصرٌحات.

:ٌؤتًماباستثناءتفتحمكاتبالتسجٌلللجمهور،حسبالساعةالتًتحددهااإلدارةكلٌوم:69المادة 

أٌامالجمعةوالسبت؛-

(2)ةبموجبالقانون؛المحددأٌاماألعٌاد-

للمحرراتالحسابٌة.اإلدارةمنأجلالقفلالشهريهعنداالقتضاء،بعدظهرالٌومالذيتحدد-

االفتتاحوالؽلقعلىبابكلمصلحة.اتوتعلقأٌاموساع

ناآلجالالمحددةبموجبهذاالقانونمنأجلتسجٌلالعقودوكذلكمنأجلدفعالحقوقوالرسومالخاصةبها،ومنأجلإٌداعإ:61المادة 
إلىؼاٌةٌومالعملاألولالذيٌلً،عندماٌنقضًالٌوماألخٌرمناألجلفًٌوممنأٌامالؽلقالمنصوصالتصرٌحاتالخاصةبها،تمدد

أعبله.73علٌهافًالمادة

 الباب الرابع

 المصالح المختصة بتسجٌل العقود و نقل الملكٌات 

 القسم األول

 العقود ونقل الملكٌات غٌر نقل الملكٌات عن طرٌق الوفاة 

(الٌمكنللموثقٌنأنٌسجلواعقودهمإالفًمكتبالتسجٌلالتابعللدابرةأوعنداالقتضاء،فًمكتبالوالٌةالذيٌوجدبها1:61المادة 
مكتبهم.

كانالذيتمفٌه(وٌسجلأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتالضبطعقودهم،إمافًالمصلحةالتابعةلمحلإقامتهموإمافًالمصلحةالتابعةللم2
إعدادهذهالعقود.

أو(وٌسجلكتابالضبطوكتاباإلداراتالمركزٌةوالمحلٌةالعقودالتًٌجبعلٌهمإخضاعهالهذااإلجراءفًمكتبالتسجٌلالتابعللدابرة،3
(3)مكتبالموجودفًنطاقالوالٌةالتًٌمارسونبهامهامهم.العنداالقتضاء،فً

محاضرالبٌعالعمومًوبالمزادلؤلثاثواألمتعةوالسلعوالخشبوالفواكهوالمحاصٌلوؼٌرهامناألشٌاءالمنقولة،الٌمكنإن:  76المادة
منهذاالقانون. 163تسجٌلهاإالفًالمصالحالتًتمتفٌهاالتصرٌحاتالمنصوصعلٌهافًالمادة

 (4)ملؽاة.|:   77لمادةا

(5)ملؽاة.مكرر: 66المادة 

بدونتمٌٌز.ٌمكنتسجٌلالعقودالمبرمةفًالخارجفًجمٌعمصالحالتسجٌل:  78المادة

الوصاٌاالتًتمتفًالخارجالٌمكنتنفٌذهاعلىاألموالالموجودةفًالجزابرإالبعدتسجٌلهافًالمصلحةالتًٌتبعلهامحل:  79المادة
فًمكتبمحلسكناهاألخٌرالمعروؾفًالجزابر.وفًحالةماإذاكانتالوصٌةتشملتدابٌرخاصةسكنىالموصً،إذااحتفظبؤحدوإال

العقاراتمندونأنٌترتبعنذلك فًالجزابر،فٌجب،فضبلعنذلك،أنتسجلفًالمكتبالذيٌتبعلهموقعهذه بعقاراتموجودة
 ازدواجالرسوم.

 

                                                 
 .  1996يٍ ق. و نسُح    41: يعذنح تًىجة انًادج  71انًادج  (1)
 .2215يٍ ق.و. نسُح  18: يعذنح تًىجة انًادج 73انًادج  (2)
 .  1985يٍ ق. و  نسُح    116: يعذنح تًىجة انًادج   75انًادج  (3)
 .1992يٍ ق. و نسُح    58يهغاج تًىجة انًادج و    1984يٍ ق. و نسُح    121: يعذنح تًىجة انًادج   77انًادج (4)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  22و يهغاج تًىجة انًادج   1984و نسُح .يٍ ق   122يكزر: يحذحح تًىجة انًادج   77انًادج  (5)
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 القسم الثانً

 طرٌق الوفاةنقل الملكٌة عن  

ٌسجلنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةفًالمكتبالذيٌتبعلهمحلسكنىالمتوفى،مهماكانتحالةالقٌمالمنقولةأوالعقارٌةالتً: 80المادة 
ٌجبالتصرٌحبها.

متكنالوفاةقدوقعتفًالجزابر،ٌتموعندعدموجودمحلسكنىفًالجزابر،فانالتصرٌحٌتمفًالمكتبالذيٌتبعلهمكانالوفاةوإذال
 التصرٌحفًالمكاتبالتًتعٌنهاإدارةالضرابب.

 البـاب الخـامس

 دفــــــــــع الرســـــــــوم

 القسم األول 

 المدٌنون بالرسوم 

المحددةبموجبهذاالقانون.إنرسومالعقودوعقودنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةتدفعقبلالتسجٌلحسبالمعدالتوالحصص:85المادة 

 وال الحصة فً النزاع تحتذرٌعة ٌإجله أن وال الدفع ٌخفضمن أن ٌمكنألحد عندوال إلىاالسترجاع اللجوء ماعدا أليسببكان
االقتضاء.

)*(ملؽاة.:  82المادة

والقرارات:  83المادة التحكٌمٌة األحكام على المترتبة والزابدة البسٌطة الرسوم تسدٌد أجل من الخزٌنة إزاء األطراؾمتضامنٌن ٌكون
القضابٌة.

 القسم الثانً

 الدفع الجزئً أو المؤجل 

: 81المادة  المنصوصعلٌهفًالمادة علىثبلثدفعاتمتس250إنالرسم القانونٌمكنتسدٌده بناءعلىالطلبالصرٌحمنهذا اوٌة
للشركةالمدٌنةوالمقدموالموقعفًأسفلالعقدالمثبتإلنجازالعملٌة.

الدفعتاناألخٌرتانفتستحقانمنسنةإلىسنةوٌجبدفعهماخبللالعشرٌنٌو التًتلًكلوتسددالدفعةاألولىعندتسجٌلالعقد،أما ما
.%5بحددادفٌهمافابدةتاستحقاقسنوي،تز

والٌمكنقبولطلبالتجزبةعلىدفعاتإالإذاكانمصحوبابعرضضماناتكافٌة.

منهذاالقانون،تشملإمارهوناعلىعقاراتوإمارهوناحٌازٌة366الضماناتالتًهًمستقلةمناالمتٌازالممنوحبموجبالمادةإنهذه
الضماناتفًأجلعلىمحبلتتجارٌةأوقٌممنقولة.وٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلمبلػالرسومالمإجلةعلىاألقل.وٌجبأنتحققهذه

ستةأشهرابتداءمنتسجٌلالعقدمالمٌسقطالحقفٌها.أقصاه

إندفعالرسومالمإجلةٌمكنكذلكأنٌضمنعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.

المادة.فًالحاالتالمنصوصعلٌهافًهذه،أدناه87منالمادة8و6)المقطعالثانً(و5)المقطعالرابع(و4وتطبقأحكامالفقرات

ٌدفعالورثةأوالموصىلهمرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة.: 81المادة 

وٌكونالورثةالشركاءمتضامنٌن.

إندعوىا: 87المادة   الممنوحةللخزٌنةبموجبالمادة ،الٌمكنأعبله85لتضامنمنأجلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة
منهذاالقانون.236ممارستهاضدالورثةالشركاءالذٌنٌستفٌدونمناإلعفاءالمنصوصملٌهفًالمادة

الوفاة،بناءعلىطلبكلموصىلهأوأيأحدمنالورثةالشركاءعلىعدةٌمكنتسدٌدمبلػرسومنقلالملكٌةعنطرٌق-1:86المادة 
المطلوبمندونأنٌتمدفعماأقساطمتساوٌة،بحٌثٌحلأجلالقسطاألولثبلثةأشهرعلىاألكثربعدتارٌخالقرارالذيٌمنحأجلالدفع

تصرٌحبالتركة.تقدٌمالمنأجلتبقى،بعدأكثرمنخمسسنواتمنانقضاءاألجل

بالمابةمنالحصصالصافٌةالتًتلقاهاإماالورثةالشركاءالمتضامنون5تحدٌدهذهاألقساطباثنٌن،عندماالتتجاوزرسومنقلالملكٌة-2
رفعباثنٌنتدرٌجٌابالمابةمننفسالحصصوهكذادوالٌك،ٌ10وإماكلواحدمنالموصىلهم،وتحددبؤربعة،عندماالتتجاوزهذهالرسوم

،وذلكبدونأنتتجاوزعدداألقساطعشرة،وأنالتفوقالمدةبٌنكلقسط%5عدداألقساطكلماتجاوزتالرسوممضاعؾجدٌدٌقدرب
(أشهرعلىاألكثر.6ستة)

قسطوتدرجفًدفاترالحساباتفًأعبله،وتضاؾإلىكل84تحسبالفوابدعلىالرسومالمإجلةحسبالمعدلالمحددبموجبالمادة-3
نفسأبوابالمٌزانٌةالتًتدرجفٌهاالرسومالتًتنطبقعلٌها.

كانمرفقابتصرٌحالتركةٌقدمطلباألجلإلىمفتشالتسجٌلللمكتبالذيٌجبأنٌصرحلدٌه-4 الطلبإالإذا بالتركةوالٌقبلهذا
ناتالكافٌة.كاملةوبانتظاموإذاقدمالمدٌنونالضما
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منهذاالقانون،تشملإماالرهنالقانونًعلى366وإنهذهالضماناتالتًهًمستقلةعناالمتٌازالممنوحبموجبالفقرةاألولىمنالمادة
حبلتتجارٌةأومنالمادةالمذكورة،وإماالرهونعلىأيعقاراتكانتإمارهونحٌازٌةعلىم2عقاراتالتركةالمشارإلٌهافًالفقرة

قٌممنقولة.

ٌجبأنتكونقٌمتهامساوٌةلضعؾدٌنالخزٌنةعلىاألقل.

إندفعالرسومالمإجلةٌمكنأنٌضمنكذلكعنطرٌقتقدٌمكفالةمصرفٌة.

لمٌستجبالمدٌنبالضر ٌبةخبللأجلتستطٌعإدارةالضراببأنتطلبضماناتإضافٌة،فًأيوقتكان،إذارأتذلكضرورٌا.وإذا
شهرللطلبالذيقدملهذاالؽرضبموجبرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم،فانالرسومتصبحواجبةاألداءفورا.

دةإنالرهنالقانونًالممنوحللخزٌنةعلىعقاراتالتركةٌؤخذمرتبتهمنٌومتسجٌلهفًالمحافظةالعقارٌةضمنالكٌفٌةوالطرٌقةالمحد-5
وجبالقانون.بم

نسبةتوقعالعقودالمثبتةلتؤسٌسضماناتوشطبتسجٌلاالمتٌازاتوالرهونالحٌازٌةوتحقٌقأواسترجاعالقٌمالمنقولةالمقدمةكضمان،بال
رسومالتوثٌقلئلدارة،منطرؾمفتشالمكتبحٌثتكونالرسومواجبةاألداء.تكونهذهالعقودمعفاةمنرسومالطابعوالتسجٌل.تخفض

والرهونبمقدارالنصؾ.

فًحالةالتؤخٌرفًدفعأيقسطمستحقمناألقساط،فإنالرسومالموقوفةتصبحواجبةاألداءفورامندونأيإنذار.-6

الكفاٌةالمبلحظٌن.التطبقأحكامهذهالمادةعلىالرسومالمستحقةنتٌجةاإلؼفاالتأوعدم-7

سددمسبقاالرسومالمإجلة.فًهذهالحالة،التستحقالفوابدإالإلىؼاٌةٌومالدفع.ٌمكنأنت-8

كلذيحقآلتإلٌهعنطرٌقالتركة،أموالفًملكٌةالرقبة،ٌستطٌعفًحدودالحصةالنسبٌةلملكٌةالرقبةالقٌمةالخاضعة- 1: 88لمادة ا
طرٌقالوفاةوالتًهومدٌنبهاإلىؼاٌةانقضاءأجلالٌمكنأنٌتجاوزستةأشهر،ابتداءمنللضرٌبة،أنٌإجلدفعرسومنقلالملكٌةعن

ٌوماتحادحقاالنتفاعبملكٌةالرقبة.

أعبله.87إناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشروطبتؤسٌسضمانالشروطالمحددةبموجبالمادة-2

،بالرهنالقانونًعلىالعقاراتالمإسسبموجب3 66تحتفظالخزٌنةباإلضافةإلىاالمتٌازالممنوحلهابموجبالفقرةاألولىمنالمادة-3
منالمادةالمذكورةوذلكمنأجلضمانالرسومالمإجلةبمقتضىهذهالمادة.2الفقرة

أعبله.وتدفعهذهالفوابدسنوٌا،وٌستحقالقسطاألول،سنةبعد84المعدلالمحددفًالمادةإنالمبالػالتًأجلدفعها،تعطًفوابدحسب-4
انقضاءاألجلتقدٌمالتصرٌحبالتركة.

وأفًحالةالتؤخرفًدفعالفوابد،فإنالرسومالموقوفةتصبحواجبةاألداءفورامندونأيإنذار.واألمركذلك،فًحالةالتنازلالكلً-5
الجزبًمنقبلالمالكعنملكٌةالرقبةالتًآلتإلٌه.

أعبله،ٌمكنإعفاإهمندفعالفوابدالتًنصعلىدفعهافً88إنصاحبالحقالذيٌستعملالحقالمنصوصعلٌهفًالمادة: 83المادة 
 4الفقرة تإسسعند المستحقة، نقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة ولكنرسوم الخاضعةمنتلكالمادة، التامةإذنعلىالقٌمة للملكٌة للضرٌبة

 لؤلموالالتًتلقاهاالمدٌنبالضرٌبةٌومفتحالتركة.

قبلوفًحالةعدمدفعالرسومالمإجلةخبللالستةأشهرالتحادحقاالنتفاعبملكٌةالرقبةأوالتنازلالكلًأوالجزبًعنهذهاألخٌرةمن
أعبله.84سومالمستحقةفوابدالتوثٌقالمحسوبةطبقاللمعدلالمحددفًالمادةمالكالرقبة،تضاؾإلىالر

إذاكانتتركةتشتملإماعلىدٌونذاتآجالاسمٌةمستحقةبمقتضىعقودتوثٌقٌةأوحكموحلأجلهابؤكثرمنخمسسنوات:30المادة 
دتؤمٌنموقعةمنقبلالمتوفى،فإندفعرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةبعدالوفاة،وإماعلىمبالػأورٌوعأورواتبمتؤتٌةمنعقو

كمنالخاصةبهذهالدٌونأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب،ٌمكنأنٌإجلإلىؼاٌةتارٌخحلولاآلجالأواالستحقاق،إذاطلباألطراؾوذل
سنة.15ٌتؤخردفعماتبقىإلىأكثرمندونأن

أعبله.84عدمالدفععندتوارٌخحلولاآلجالأواالستحقاق،فإنالرسومالمإجلةتعطًالفوابدحسبالمعدلالمحددبموجبالمادةوفًحالة

األولىمنالماد بموجبالفقرة إلىاالمتٌازالممنوحلها تحتفظباإلضافة ولكنالخزٌنة ٌعفىاألطراؾمنتقدٌمضمان، و منهذا366ة
ةالمذكورة.منالماد2بالرهنالقانونًعلىالعقاراتالمإسسبموجبالفقرةالقانون،

تبقىوفضبلعنذلك،فًحالةالمفاوضةفًالدفعالمعجلأوالمادةشراءالكلأوالبعضمنالدٌنأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب،فإنما
 المبلػالكلًلهذهالدٌونأوالمبالػأوالرٌوعأوالرواتب.دفعهمنالرسومالمإجلةٌكونواجباألداءفوراعلى

 القسم الثالث

 المساهمة فً الدفع

ٌتحملالرسومالمفروضةعلىالعقودالمدنٌةوالقضابٌةالتًتتضمننقلالملكٌةأوحقاالنتفاعبالمنقوالتأوالعقاراتكماهً: 35المادة 
عأطراؾالعقدالتًٌتعٌنعلٌهاإجراءتوزٌععادلومنصؾ.محددةبموجبهذاالقانون،بالتضامنم

كٌةؼٌرأنهعندماٌستفٌدأحدطرفًالعقد،المشتريأوالبابع،منإعفاءبموجبحكممنأحكامهذاالقانون،الٌتحملإالنصؾحقنقلالمل
(1)الذيٌتحملهالطرؾاآلخر.
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(2)لرسومالمستحقةعلىاألحكاموالقراراتالنهابٌةوالعقودالمبرمةفًإطارقانوناألسرة.ؼٌرأنهتحصلمناألطراؾالمعٌنةا: 31المادة 

 الباب السادس

 العقوبات الجبائٌة

 القسم األول

عدم التسجٌل أو التأخٌر فً التسجٌل، اإلغفاالت والتصرٌحات الخاطئة 

ٌتعٌنملىالموثقٌنوالمحضرٌنومحافظًالبٌعبالمزاٌدةالذٌنلمٌسجلواعقودهمفًاآلجالالمقررة،أنٌدفعواشخصٌاؼرامة: 39المادة 
ٌحددمبلؽهاعنكلمخالفةكماٌؤتً:

إذاكانالتؤخٌرفًالتسجٌلٌتراوحمابٌنٌومواحدوثبلثٌنٌوما.%،منالحقوقالمتملصمنها،10-

بعدالٌوماألخٌروذلكدونأنٌتعدىمجموعاإللزام%عنكلشهرأوجزءمنشهرالتؤخٌر،إذاكاناإلٌداعقدتم3بةمالٌةمقدرةتلجب- 
%.25المالًوالؽرامةالجبابٌةالمشارإلٌهماأعبلهكحدأقصىنسبة

كتاباتالضبطو تنفٌذ الموظفٌنوكتابالضبطوأعوان الموثقٌن أن فًؼٌر عقودهم ٌسجلوا لم الذٌن والمحلٌة، كتاباإلداراتالمركزٌة
اآلجالالمقررة،ٌتعرضونلعقوباتتؤدٌبٌةتمارسهاعلٌهمالسلطةالمختصةالتًٌنتمونإلٌها،دونالمساسباحتمالتطبٌقعقوباتأخرى

(1)منصوصعلٌهافًالقوانٌنوالتنظٌماتالمعمولبها.

تطبمكرر   93لمادةا المادة: فًالمادة 93قأحكام تسجلفًاآلجالالمنصوصعلٌها نقل 61علىاألطراؾالتًلم المتضمنة العقود ،
(2)الملكٌةأوحقاالنتفاعلؤلموالالمنقولة.

ؼٌرأنهناكاستثناءألحكامالمادةالسابقةبالنسبةلعقودالمٌزانٌةالتًتتمفًجلسةعلنٌةلئلدارات،عندماالٌودعاألطراؾمبلػ:  94المادة
هذهالحالة،ٌتابعالتحصٌلضداألطراؾمنقبلمفتشًالتسجٌلوٌتحملاألطراؾالرسومالمحددةبموجبالقانونفًأٌديالكتاب.ففً

عنذلك،الرسمالزابد.زٌادة

منطرفهموالخاصة التًتلًانقضاءاألجل،خبلصاتمصادقعلٌها أٌام الكتابإلىمفتشًالتسجٌلخبللالعشرة ٌقدم الؽرض، ولهذا
ها.بعقودلمتقدملهمبصددهارسوممنقبلاألطراؾوذلكتحتطابلةالعقوباتالتؤدٌبٌةمنقبلالسلطةالمختصةالتًٌتبعون

تطبقعلٌهم: 31المادة  البحرٌة، اإلدارة موظفو ٌعدها سفٌنة حطام أو ؼنابم بٌع محاضر أو لعقود المحدد التسجٌلفًاألجل عدم عند
أعبله. 93العقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

تًتنصبالنسبةللمزاٌداتالتًتتمفًجلسةعلنٌة،أعبله،ال 94تطبقعلىكتابالضبطوموظفًاإلدارةالبحرٌةأحكامالمادة:  96المادة
علىتقدٌمخبلصةإلىمفتشالتسجٌلمنأجلإبراءذمةالكتاب،عندماالٌودعاألطراؾالرسوملدىالكتاب.

(3)ملؽاة.:36المادة 

حاتبؤموالهمالمنقولةلهمعنطرٌقالوفاة،التصرٌفًإنالورثةأوالموصىلهمالذٌنلمٌقدموا،خبللاآلجالالمنصوصعلٌها:38المادة 
 معدله ٌحدد تعوٌضا ٌدفعون تارٌخ%1ب الذيٌلً الشهر من األول الٌوم من ابتداء ومستحق التؤخٌر، شهر من جزء أو شهر كل عن

دج.5.000استحقاقٌةالرسومالتًٌتعلقبها.والٌمكنأنٌقلهذاالتعوٌضعن

دجعنكلشهرأوجزءشهردونأن100قدرهاؼرامةتهدٌدٌةالحقفًأيرسم،ٌدفعالورثةأوالموصىلهموإذالمٌعطًالتصرٌح
دج.500تقلعن

وٌتحملاألوصٌاءوالممثلونالشرعٌوناآلخرونشخصٌاالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعٌنأعبله،عندماٌهملونالتصرٌحاتخبلل
(4)اآلجال.

دج:5000ٌعاقببؽرامةتساويضعؾالمبلػاإلضافًللرسومالمستحقةمندونأنتقلهذهالؽرامةعن-أوال:  33المادة 

كلبٌانؼٌرصحٌحلهانعكاسعلىمبلػالرسومفًعقدهبةبٌناألحٌاءأوفًالتصرٌحبالتركةوعلىالخصوصالبٌاناتالمتعلقة:-1

بٌنالواهبالمتوفىوالورثةالموهوبلهمأوالموصىلهم؛بدرجةالقرابة-

لهمأوالمنتفعون.بؤسماءوألقابوتارٌخومكانوالدةكلمنالورثةأوالموهوبلهمأوالموصى-

وٌجبعلى-2 تخفٌضدٌن. قانونٌة ؼٌر بصفة ونتجعنه عنطرٌقالوفاة الملكٌة نقل منأجلتحصٌلرسوم ٌقدم الدابنكلتصرٌح
المزعومالذيأثبتبصفةخاطبةوجودهذاالدٌنأنٌدفعالؽرامةبالتضامنمعالمصرح.

القانون.وفضبلعنذلك،ٌجبعلىالمودعلدٌهمأوالحابزٌن237و232و179إلى175كلمخالفةألحكامالموادمن-3 منهذا
 ٌدفعواشخصٌاالرسومالمستحقةماعداحالةالرجوععلىالمدٌنبالضرٌبة.أن178و177المدٌنٌنالذٌنخالفواأحكامالمادتٌن

 كلإؼفالٌبلحظفًتصرٌحبتركةلمتعطًالحقفًأيرسم.-4

                                                 
 .  1986يٍ ق. و. سُح  42: يعذنح تًىجة انًادج  92انًادج  (2)
 .2222يٍ ق. و نسُح  22و 1996نسُح و .يٍ ق 42،  1994يٍ ق.و نسُح  31، 1993يٍ ق.و نسُح  34، 1991يُق.و.خ نسُح   4: يعذنح تًىجة انًىاد 93انًادج  (1)
 .2222يٍ ق.و نسُح  23يكزر: يحذحح تًىجة انًادج  93انًادج  (2)
  .2211يٍ ق.و نسُح  22يهغاج تًىجة انًادج : 97انًادج  (3)
 .2222يٍ ق.و نسُح  21و    1981يٍ ق و نسُح   65: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   98انًذج (4)
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(5).دج،فًحالةعدماستحقاقأيمبلػإضافًللرسمنتٌجةالمخالفة5.000ٌطبقمبلػأدناه-ثانٌا 

: 500المادة  الخاصة الؽرامة الرسمتعد على زابدا رسما الوفاة، عنطرٌق المنقولة التصرٌحاتباألموال فً باإلؼفاالتالمعترؾبها
 عن الرسم ٌقلهذا أن دون المؽفلة، لؤلشٌاء 1000المستحقبالنسبة المادة تطبقأحكام أنه، ؼٌر اإلؼفال98دج. ٌثٌر ال عندما أعبله،

 (6)المسجلالشكفًحسننٌةالمصرحٌنبها.

 القسم الثانً

 عدم كفاٌة الثمن أو التقدٌرات 

(1)ملؽاة.:505المادة 

(2):ملؽاة.501المادة  

(3)ملؽاة.:509المادة  

(4)ملؽاة.:  104المادة

(4)ملؽاة.:  105المادة

(4)ملؽاة.:  106المادة

(5)ملؽاة.:  107المادة

(6)ملؽاة.:508المادة 

الٌطبقالرسمالزابدإالإذاكانالنقصانفًتقدٌراألمبلكالمصرحبهاناتجاعنعقدسابقللتصرٌحوذلكبالنسبةلؤلمبلك:503المادة 
للمادة طبقا بسٌطعلىالفرقأعبله 32التًٌجبأنتحددقٌمتها فإنهالٌحصلإالرسم التصرٌح، لهذا العقدالحقا بالعكس، كان، وإذا .

تقدٌراألطراؾوالتقدٌرالموجودفًالعقود.الموجودبٌن

عندإثباتإؼفالأوعدمكفاٌةفًتصرٌحبتركة،ٌكونهناكرفعفًالقٌمةالخاضعةللضرٌبةللمنقوالتتبعاللجزافًالذي: 550المادة 
الرفعمنأجلحسابتكملةالرسمالبسٌطومنهذاالقانون،وٌإخذبعٌناالعتبارهذا°3-1- %32،المحددبموجبالمادة10قدره

العقوبة.

،ٌنتجعنها،فضبلعنتكملةالرسومالبسٌطةالمستحقة،تطبٌقرسمزابدٌتحملهشخصٌاأعبله29كلمخالفةألحكامالمادة:555المادة 
منهذاالقانونفًحالةالتصرٌحبالتركة.171أطراؾالعقدأواألشخاصالمعٌنونفًالمادة

لمسجلٌنعلىنقلملكٌةعقاراتأوحقوقعقارٌةلقاءوالتقدٌراإنالحقوقوالرسوموالعقوباتالمترتبةعلىنقصاناألثمانأ:  112المادة
عوضوعلىنقلملكٌةمحلتجاريوزبابنلقاءعوض،تستحقعلىأطراؾالعقدبصفةمشتركةوبالتضامن.

 القسـم الـثالـث 

 اإلخــــــــــــفـــــاء 

منبٌععقاراتأوتنازلعنمحلتجاريأوزبابنوكلجزءٌكونباطبلوعدٌماألثركلاتفاقٌهدؾإلىإخفاءجزءمنث-1:559المادة 
منفارقناتجعنتبادلأوقسمةبتمامهأوجزءمنهٌتضمنأمواالعقارٌةأومحبلتجارٌاأوزبابن.

ٌمكنإثباتإخفاءالثمنبشتىوسابلاإلثباتالمقبولةفًمادةالتسجٌل.-2

نازلعنمحلتجاريأوزبابنوالفارقالناتجعنالتبادلأوقسمة،ٌعاقبعلٌهبؽرامةتساويكلإخفاءفًثمنبٌععقاراتأوت-3
دجوٌدفعالؽرامةاألطراؾالمتضامنونماعداتوزٌعها10.000الؽرامةعنضعؾالحقوقوالرسومالمتملصمنهامندونأنتقلهذه

بٌنهمبالتساوي.

علىاألطراؾ،وذلكاالعقدعقدبٌعأومبادلةأوقسمة،أنٌقومبتبلوةهذوالذيٌتلقى،لحسابهالخاصٌتعٌنعلىالموثقالذيٌعمل-4
دج.500تحتطابلةؼرامةمالٌةتقدربـ

ندشٌرفًالعقدبؤنهذهالتبلوةقدتمتوٌإكدتحتطابلةنفسالعقوبة،حسبمعلوماته،بؤنهذاالعقدلمٌعدلوؼٌرمتناقضمعأيسٌو
مضادٌحتويعلىزٌادةفًالثمنأوالمعدل.

بؤيطرٌقةكانتفًممارساتتهدؾإلىالتملصمند-5 بؤنهكانشرٌكا التؤكد زٌادكلشخصتم ةعنفعالضرٌبةٌخضعشخصٌا.
الؽرامةلصمنهامندونأنتقلهذهالعقوباتالتؤدٌبٌةإذاكانموظفامإهبللتلقًالعقودإلىؼرامةتساويأضعاؾالحقوقوالرسومالمتم

دج.10.000عن

                                                 
 .  2000و سُح .يٍ ق   21ىجة انًادج : يعذنح تً  99انًادج  (5)
 .  2000يٍ ق.و  نسُح  21و  1985و نسُح .يٍ ق  171: يعذنح تًىجة انًادتيٍ  122انًادج  (6)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( .  2211يٍ ق.و نسُح   22يهغاج تًىجة انًادج : 121انًادج  (1)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22ويهغاج تًىجة انًادج   1994و نسُح.يٍ ق 32و   1991و نسُح.يٍ ق   40،   1985و نسُح .يٍ ق 118تًىجة انًىاد : يعذنح   102انًادج (2)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22ويهغاج تًىجة انًادج    1985و نسُح .يٍ ق   119: يعذنح تًىجة انًادج   103انًادج  (3)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج  126إنى  124د يٍ ىاانً (4)
  ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22ويهغاج تًىجة انًادج  1996و نسُح .يٍ ق  43و   1982يٍ ق.و. نسُح   59: يعذنح تًىجة انًادتيٍ  127انًادج  (5)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22ويهغاج تًىجة انًادج  1996يٍ ق.و نسُح  44: يعذنح تًىجة انًادج 128انًادج  (6)
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أعبله،المتهمٌنبؤيطرٌقةكانت،بؤنهمشركاءفًالمناوراتالتًتهدؾإلىالتملصمندفع5إنالموظفٌنالمشارإلٌهمفًالمقطع-6
فً مندونالمساسبتطبٌقالعقوباتالمنصوصعلٌها العود، فًحالة ٌعزلون، فً124و123المادتٌنالضرٌبة منقانونالعقوبات،

(7)حقهم.

التطبقعلىالمزاٌداتالعمومٌةمادامتتتعلقبالقراءةعلىاألطراؾالمذكورٌنأعبله،113منالمادة4إنأحكامالمقطع:551المادة  
 القراءة.منالمادةالمذكورةوباإلشارةفًالعقودلهذه4و3و2فًالمقاطع

أعبلهعلىعقودالتنازلعنحقفًاإلٌجارأواالستفادةمنوعدباإلٌجارعلىالعقاركلهأوجزء113تطبقأحكامالمادة: 551المادة 
منه.

ٌهدؾوالذيأعبله،113عندماٌبلحظوجودسندعرفًمضاد،ؼٌرالسنداتالمضادةالمتعلقةباإلخفاء،المشارإلٌهفًالمادة:557المادة 
تطبقؼرامةمساوٌةلضعؾالعقودوالرسومالمتملصمنهامن، فًعقدعمومًأوفًعقدعرفًمسجلسابقاطةفًالثمنالمشترإلىزٌاد

(1)دج.10.000الؽرامةعندونأنتقلهذه

تحتمظهرشروطتعطًتفاققدتمإخفاإهعندماٌعترؾبصفةودٌةأوٌثبتقضابٌابؤنالطابعالحقٌقًلشروطالعقدأواال: 556المادة 
 العقوباتجمٌعاألطراؾالمتعاقدٌنبصفةتضامنٌة.الحقفًرسومأقلارتفاعا،فإنهٌترتبعنذلكرسمزابدمضاعؾوٌتحملهذه

 القسم الرابع

 حـق الشفعة 

(2)ملؽاة.:  118المادة 

(3)ملؽاة.مكرر:  118المادة 

 القسم الخامس 

 الغش الجبائً 

كلمنتملصأوحاولالتملصكلٌاأوجزبٌامنوعاءالضرٌبةأوتصفٌتهاأوفضبلعنالعقوباتالجبابٌةالمطبقة،ٌعاقب-1:553المادة 
باستعماله مندج،وحبس20.000دجإلى5.000ؽرامةجزابٌةتتراوحمنب،تدلٌسٌةاطرقدفعالضراببأوالرسومالتًهوخاضعلها

(4)سنوات،أوبإحدىهاتٌنالعقوبتٌنفقط.(05)سنةإلىخمسة

للضرٌبةأومبلػرسمٌساويأوٌفو اإلخفاءٌفوقعشرالمبلػالخاضع كانهذا التدبٌرفًحالةاإلخفاءإالإذا قؼٌرأنه،الٌطبقهذا
دج.1.000

بمناوراتأخرىالقٌاممإعسارهأوٌنظبتالمكلؾبالضرٌبةقٌامومنأجلتطبٌقالفقرتٌنالسابقٌن،تعتبر،علىالخصوص،كمناوراتتدلٌسٌة
علىعرقلةتحصٌلأينوعمنالضراببأوالرسومالتًهومدٌنبها.

تتابع-2 أعبله، األول المقطع فً إلٌها المشار تطبٌقالمخالفات الجزابٌةبهدؾ العقوبات المختصة، القضابٌة الجهة للشروطأمام وفقا
(5)منقانوناإلجراءاتالجبابٌة.104المنصوصعلٌهافًالمادة

تطبقعلىالشركاءفًالجرابمنفسالعقوباتالمطبقةعلىمرتكبًهذهالجرابمأنفسهممندونالمساس،عنداالقتضاء،-1:510المادة 
لتؤدٌبٌةضدالموظفٌنالمإهلٌنلتلقىالعقود.بالعقوباتا

وماٌلٌهامنقانونالعقوباتٌطبقعلىالشركاءفًالجرابمالمشار42والتعرٌؾالخاصبالشركاءفًالجناٌاتوالجنحالمذكورةفًالمادة
إلٌهافًالمقطعاألولالسابقالذكر.

وٌعتبركشركاء،علىالخصوص،األشخاص:

ذٌنتوسطوا،بصفةؼٌرقانونٌة،فًتحوٌلقٌممنقولةأوتحصٌلقسٌماتفًالخارج.ال-

الذٌنحّصلواباسمهمقسٌماتتعودإلىالؽٌر.-

أدناه،بحكمالقانون،مضاعفةالؽرامةالمقررةللجرٌمةاألولى،سواءكانتهذهالؽراماتجبابٌةأو3تنتجعنالعودالمحددفًالفقرة-2
ابٌة.جز

مؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقوباتالجبابٌةفًحالةالرسومالمتملصمنها،فإنالؽرامةالمطبقةتكوندابمامساوٌةألربعةأضعاؾهذهالرسو
(6).دج5000مندونأنتقلعن

وتضاعؾعقوباتالحبسالمقررةللجرٌمةاألولى.

أدناه.6فًحالةالعود،ضمنالشروطالمحددةفًالفقرة،وإنلصقونشرالقرارالقضابًٌإمربهما

القانون-3 فًهذا بإحدىالعقوباتالمنصوصعلٌها علٌه محكوم كلشخصأوشركة العود، ٌرتكبخبللأجلخمس.ٌكونفًحالة

                                                 
 .2222يٍ ق.و نسُح   21و  1996يٍ ق.و نسُح  128،  1991يٍ ق و خ نسُح    5يعذنح تًىجة انًىاد : 113انًادج  (7)
 . 1996يٍ ق و نسُح  128: يعذنح تًىجة انًادج 116انًادج  (1)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( . 2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغاج تًىجة انًادج 118انًادج  (2)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2211يٍ ق.و نسُح  22ويهغاج تًىجة انًادج  1985يٍ ق و نسُح 122: يعذنح تًىجة انًادج  يكزر 118انًادج  (3)
 .2212يٍ ق و نسُح 17: يعذنح تًىجة انًادج   119ًادج ان (4)
 .  2212يٍ ق و نسُح 17: يعذنح تًىجة انًادج   119انًادج  (5)
 . 2000يٍ ق و نسُح    21: يعذنح تًىجة انًادج   120انًادج  (6)



 

20 

 

سنواتبعدقراراإلدانة،جرٌمةتطبقعلٌهانفسالعقوبة.

وٌمكنتطبٌقها.علىالعقوباتالمنصوصعلٌهافًمادةالضرابب،منقانونالعقوبات53ل،أحكامالمادةالتطبق،فًأيحالمناألحوا-4
منهذهالمادة.6وفًالفقرة2فٌماٌخصالعقوباتالجزابٌةباستثناءالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمقطعالرابعمنالفقرة

مادةالضراببتجمعمهماكاننوعها.إنالعقوباتالمقررةمنأجلقمعالجرابمفً-5

فٌماٌخصالجرابمالتًتنطويعلىعقوباتجزابٌة،تستطٌعالجهةالقضابٌةالمختصةأنتؤمربؤنقرارهاٌجبأنٌنشربرمتهأو-6
بملخصفًالجرابدالتًتعٌنهاوٌلصقفًاألماكنالتًتبٌنها،والكلٌكونعلىنفقةالمحكومعلٌه.

متضامنٌنالعقوباتالمالٌةالمحكومبها-1:515ادة الم إناألشخاصأوالشركاتالمحكومعلٌهملنفسالجرٌمة،ٌجبعلٌهمأنٌدفعوا
علٌهم.

التًمن-2 الحكمبدفعالرسوم القانونٌجبأنٌتضمنأٌضا فًهذا كلحكمأوقرارحكمبهملىمخالؾبالؽراماتالمنصوصعلٌها
نٌكونقدتمتدلٌسهاأوتعرٌضهاللخطر.المحتملأ

منقانوناإلجراءاتالجزابٌة599إنالؽراماتالمالٌةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونٌنتجعنها،عنداالقتضاء،تطبٌقأحكامالمادة-3
المتعلقةباإلكراهالبدنً.

جموعالمبالػالمستحقةبرسمالؽراماتوالدٌونالجبابٌة.وٌحددالحكمأوقراراإلدانةمدةاإلكراهالبدنًبالنسبةلم

ترتكبالجرابممنقبلشركةأوشخصمعنويآخرتابعللقانونالخاصفإنعقوباتالحبسالمطبقةوكذلكالعقوباتالتبعٌة،-4 عندما
ٌحكمبهاعلىأعضاءمجالساإلدارةأوالممثلٌنالشرعٌٌنأوالمإسسٌنللشركة.

كمفًآنواحدبالؽراماتالجزابٌةعلىأعضاءمجلساإلدارةأوالممثلٌنالشرعٌٌنأوالمإسسٌنوعلىالشخصالمعنوي،واألمركذلكوٌح
بالنسبةللعقوباتالجبابٌةالمطبقة.

 القسم السادس

 منع المراقبة الجبائٌة

 (1)ملؽاة.: 511المادة 

 الباب السابع

 للضرٌبة وأعوان الدولة العمومٌٌن الخاضعٌنالتزامات 

 القسم األول

 العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء 

الٌمكنللموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبطوالموظفٌنالعمومٌٌناآلخرٌنوالسلطاتاإلدارٌةأن:519المادة 
ضىأونتٌجةعقدآخرخاضعلزوماإلىالتسجٌلعلىصورةأوعلىاألصلالمرفقبالصورةكماالٌمكنأنٌعدواأوٌحررواعقدابمقت

ٌودعلدٌهمأوأنٌسلموهعلىشكلبراءةأوملخصأونسخةأوإرسالقبلأنٌدمػأوٌسجلبصفةقانونٌةحتىولوكانأجلالطبعأو
دج،بالنسبةللموثقٌنالذٌنٌعملونلحسابهمالخاصوالذٌنٌطالبون500ةؼرامةمالٌةقدرهاالتسجٌللمٌنقضًبعدوإالوقعواتحتطابل

شخصٌابدفعالحقوق.

تستثنىمنذلكاألوراقوالعقوداألخرىمنهذاالنوعالتًتبلػإلىأطراؾأوتتمبواسطةملصقاتوإشهارات.

ضىأونتٌجةعقودٌكونأجلتسجٌلهالمٌنقضًبعدولكنشرٌطةأنٌكونكلعقدمنؼٌرأنالموثقٌنٌستطٌعونأنٌحررواعقودابمقت
هذهالعقودمرفقابالعقدالذيأشهرفٌهإلٌهوأنٌكونخاضعافًنفسالوقتمثلهإلىإجراءالتسجٌلوأنٌكونالموثقونمسإولٌنشخصٌا

خاضعالهاهذاالعقد،ماعدارجوعهمعلىاألطراؾ.لٌسفقطعنرسومالتسجٌل،بلأٌضاعنالؽراماتالتًٌكون

(2)ٌثبتدفعرسمالطابعبوضعختمنديعلىالعقودٌحملعبارة"رسمطابعمحصلللخزٌنة".

(3)ملؽاة.:  511المادة 

تذكرفًجمٌعنسخالعقودالعمومٌةأوالمدنٌةأوالقضابٌةالتًٌجبتسجٌلهابناءعلىنسخهااألصلٌة،مخالصةالرسومبكتابة:511المادة 
حرفٌةوكاملةلهذاالدفع.

فٌةأومبرمةفًوٌذكرنفسالبٌانفًالنسخاألصلٌةللعقودالعمومٌةأوالمدنٌةأوالقضابٌةأوؼٌرالقضابٌةالتًتعدبمقتضىعقودعر
الخارجوالتًتخضعللتسجٌل.

ج.د500ٌعاقبعلىكلمخالفةٌرتكبهاالموثقالذيٌعمللحسابهالخاص،بؽرامةمالٌةقدرها

(5)ملؽاة.:  517المادة 

                                                 
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ  انجثائيح(.  2002يٍ ق.و نسُح   200، و يهغاج تًىجة انًادج  2000يٍ ق.و نسُح   21: يعذنح تًىجة انًادج  122انًادج  (1)
 .  2000يٍ ق.و نسُح   21و 1996يٍ ق.و نسُح   45،  1991يٍ ق.و.خ نسُح   6، 1986يٍ ق.و نسُح    43: يعذنح تًىجة انًىاد   123انًادج  (2)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( . 2211يٍ ق.و نسُح   22ويهغاج تًىجة انًادج    2000يٍ ق.و نسُح   21و   1991يُق.و.خ نسُح    7،   1986 يٍ ق.و نسُح   44: يعذنح تًىجة انًىاد   124انًادج  (3)
 ) تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح( . 2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج  126انًادج  (5)
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ٌرمحدودوأمبلكعقارٌةٌجبأنٌحتويكلعقدٌتضمنإٌجارمنالباطنأوحلوالأوتنازالعنإٌجارأمبلكمنقولةلوقتؼ: 516المادة 
(6)دج. 500تجارٌة،علىاالستنساخالحرفًلعبارةتسجٌلاإلٌجارالمتنازلعنهكلٌاأوجزبٌاوهذاتحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها

مكتبالذيدفعتلهكلماأتخذقرارعلىعقدمسجلٌذكرذلكفًالقرارمعبٌانمبلػالرسومالمدفوعةوتارٌخالدفعوتعٌٌنال:518لمادة ا
ًهذهالرسوم،وفًحالةاإلؼفالٌطلبمفتشالتسجٌلالرسمإذالمٌسجلالعقدفًمكتبه،ماعداإرجاعالعقدالذيأتخذمنأجلهالقرارف

األجلالمحددإذاكانقدثبتالتسجٌل.

قدقدمللتسجٌلفًاألجلالمحددله.وتطبقاألحكامأعبلهكلماقررحكمأوقرارتحكٌمًعقوبةعلىعقدمسجلوكان

إنالسلطاتالقضابٌةالتًتقدملهاالعقودالخاضعةإلجراءالتسجٌلفًأجلمحددولكنلمتسجل،ٌجبعلٌها،إمابناءعلى:513المادة 
ا.طلبالنٌابةالعامةوإماتلقابٌا،أنتؤمربإٌداعهذهالعقودلدىكتابةالضبطلكًٌتمتسجٌلهافور

فٌماٌخصطلبها.العامةوٌعطىعقدللنٌابة

 القسم الثانً 

 إٌداع نسخة  ثانٌة من العقود العرفٌة لدى مصلحة التسجٌل

إناألطراؾالذٌنٌحررونعقداعرفٌاخاضعاللتسجٌلفًأجلمحدد،ٌجبعلٌهمأنٌحرروانسخةثانٌةإماعلىورقعادي:590المادة 
منقانونالطابع.54وإماعلىنصؾورقةمننفسالحجمعلٌهاطابع،ضمنالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة

لموجودةعلىالعقدنفسهوتبقىمودعةلدىمكتبالتسجٌلحٌثتتماإلجراءات.وتكونعلىهذهالنسخةالثانٌةنفسالتوقٌعاتا

من183وٌمكنأنتسلمنسخةأومستخرجمنالنسخةالثانٌةالمودعةلدىالمكتب،ضمنالشروطالمحددةبموجبالمقطعاألولمنالمادة
هذاالقانون.

ررابلؽةأخرىؼٌراللؽةالوطنٌة،فٌجبأنٌكونمصحوبابترجمةكاملةتتمعلىإذاكانالعقدالعرفًالواجبتسجٌلهمح: 595المادة 
نفقةالطرؾالملتمسومصادقةمنطرؾمترجممعتمد.وفًهذهالحالة،تبقىالترجمةمودعةلدىالمكتبوتكونبمثابةالنسخةالثانٌة

وتعفىمنه،حسبماإذاكانالعقدنفسهخاضعاأواللهذهالضرٌبة،وإذاأعبله،وهًتخضعلضرٌبةالطابع،أ130المنصوصعلٌهافًالمادة
وعلىكانالعقدالعرفًمحرراباللؽةالوطنٌةولكنموقعابلؽةأجنبٌة،فٌجبأنتتمترجمةالتوقٌعاتمنقبلمترجممعتمدعلىالعقدنفسه

حقفًأيرسمإضافًللطابع.النسخةالثانٌةالمودعةفًالمكتب،وهذهالترجمةالتعطًال

 القسم الثالث

 الكشف الواجب تقدٌمه إلى مصالح نقل ملكٌةمسح األراضً عند 

 إعداد العقود المعلنةأو الناقلة أو المنشئة للملكٌة العقارٌة

(1)ملؽاة.:591المادة 

 لرابع القسم ا

 توكٌد الصدق

كلتصرٌحبنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةٌقدمهالورثةأوالموصىلهمأواألوصٌاءأوالمتصرفونالشرعٌون،ٌنتهًبالعبارة:  133المادة 
التالٌة:

 المادة» فً العقوباتالمنصوصعلٌها تحتطابلة ذلك، فضبلعن وٌإكد، التصرٌح هذا المصرحصدقوصحة قانون 134ٌإكد من
«.كلٌاأوجزبٌامتوفىرٌحٌتضمنالمبلػنقداوالدٌونوالقٌمالمنقولةاألخرىالتً،حسبمعلوماته،كانتملكاللالتسجٌل،أنهذاالتص

وٌجبأنتكتبهذهالجملةعلىهذاالنحوبخطالمصرح.

لهالعبارةالواردةفًالفقرة ٌإكدالمصرحأنهالٌعرؾأوالٌستطٌعالتوقٌع،فانالمفتشٌقرأ الثانٌةمنهذهالمادةوكذلكأحكاموعندما
أدناه،وٌثبتفًأسفلالتصرٌحبؤنهذهاإلجراءاتقدتمتوأنالمصرحقدأكدأنتصرٌحهصحٌحتمامالصحة. 134المادة

أولمحبلتوفًكلعقدٌكونموضوعهإمابٌععقاروإمابٌعمحلتجاريأوأسهم،أوحصصفًشركة،وإمامبادلةأوقسمةلعقارات
تجارٌة،ٌتعٌنعلىكلبابعأوشاريأومقاٌضأومتقاسمأوعلىأوصٌابهمأومتصرفٌهمالشرعٌٌن،أنٌصرحواللموثقالقابمبالتحرٌر

(2)المتفقعلٌه.(بؤنهذاالعقدٌعبرعنكاملالثمن)أوالمعادل

أعبلهبصفةمؽشوشةٌعاقببالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة133ةإنالشخصالذيٌقدمالتوكٌداتالمذكورةفًالماد:  134المادة
منهذاالقانون. 119

المتضامنٌن تطبقعلىالورثة وكٌل، كانالتصرٌحقدمه إذا ورثةشركاءمتضامنٌنأو أوعدة المؽشوشمنواحد ٌصدرالتوكٌد عندما
اآلخرٌنأوالموكلنفسالعقوبات،إذاتبٌنبؤنهمعلىعلمبالؽشوإنهملمٌتممواالتصرٌحفًأجلستةأشهر.

المنصوصعل القانونوالتًتقمعاإلؼفالوإنالعقوباتالجنحٌة، فًهذا المنصوصعلٌها تجمعمعالعقوباتالجبابٌة المادة، فًهذه ٌها
واإلخفاء.

                                                 
  .  2222يٍ ق.و. نسُح  21و  1991يٍ ق.و. خ. نسُح  9: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   127انًادج  (6)
 . 2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغاج تًىجة انًادج  132انًادج  (1)
 . 1981يٍ ق.و نسُح   66: يعذنح تًىجة انًادج   133انًادج  (2)
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الشروط:  135المادة المؽشوشوذلكضمن سنواتالتًتلًالتوكٌد التسجٌلخبللاألربع ملىشكوىإدارة ٌشرعفًالمبلحقاتبناء
القانون.منهذا119-2المحددةبموجبالمادة

،ٌتعٌنعلىالموثقالذيٌتلقىعقدبٌعأومقاٌضةأوأعبله4المقطع113بؽضالنظرعنااللتزامالذيتفرضهعلٌهالمادة:  136المادة
منقانونالعقوبات.124و123أعبله،وكذاأحكامالمادتٌن134و133قسمة،أنٌتلوعلىاألطراؾأحكامالمادتٌن

(3)دج.500الذيٌعمللحسابهالخاص،تحتطابلةؼرامةمالٌةقدرها،التبلوةصراحةفًالعقدمنطرؾالموثقٌجبذكرهذه

المادتٌن:  137المادة باإلٌجار136و 133تطبقأحكام منوعد التنازلعنالحقفًاإلٌجارأواالستفادة القانونعلىعقود منهذا
ٌتضمنالعقاركلهأوجزءمنه.

 القسم الخامس 

 والدة األطراف و جنسٌتهم تارٌخ ومكان

رفض:  138المادة  طابلة تحت وذلك األطراؾوجنسٌتهم، والدة ومكان تارٌخ للتسجٌل ٌقدم تصرٌح أو عقد أي فً ٌذكر أن ٌجب
اإلجراءات.

 رقم بذكر متبوعا ٌكون البٌان هذا فان الوطنٌة، التعرٌؾ بطاقة ألصحاب بالنسبة ذلكو عن وفضبل تسلٌمها. ومكان البطاقة فان،هذه
المصرحٌنالمولودٌنبالخارجٌجبعلٌهمأنٌقدمواكلوثٌقةأخرىأوبٌانتطلبهإدارةالضرابب.

 القسم السادس 

 حق اإلطالع

(1)ملؽاة.:593المادة 

(1)ملؽاة.: 510المادة 

(1).ملؽاة: 141المادة 

(1)ملؽاة.: 511المادة 

(2)ملؽاة.مكرر:   142المادة

(3)ملؽاة.: 519المادة 

 (4)ملؽاة.:511المادة  

(4)ملؽاة.:511المادة 

(5)ملؽاة.:517المادة  

 (6)ملؽاة.: 516المادة 

(7)ملؽاة.: 518المادة 

 (7)ملؽاة.:513المادة 

(8).ملؽاة:510المادة 

(8)ملؽاة.:515لمادة ا

 (8)ملؽاة.: 511لمادة ا

 السابعالقسم 

 ألحكام للعقود وا  اإلٌداع لدى مصلحة التسجٌل للكشوف اإلجمالٌة 

فًالمادة:519المادة الموثقونوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتالضبط 9إنالكشوؾالمشارإلٌها القانون،ٌعدها منهذا
وكتاباإلداراتالمركزٌةأوالمحلٌة،علىاستماراتتسلمهاإدارةالضراببمجانا.

وٌذكرونفٌها:

تارٌخورقمالعقودواألحكامالموجودةفًالفهرس.-1

ومسكنهم.ألقابوأسماءاألطراؾ-2

                                                 
 .2000يٍ ق.و. نسُح   21و  1991يُق.و.خ نسُح  10،   1986سُح يٍ ق.و ن 46: يعذنح تًىجة انًىاد   136انًادج  (3)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(.  2002يٍ ق و نسُح   200:يهغاج تًىجة انًادج 142إنى   139انًىاد يٍ  (1)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  21يهغاج تًىجة انًادج  و  1996يٍ ق.و. نسُح   46يكزر: يحذحح تًىجة انًادج  142انًادج  (2)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2002يٍ ق و نسُح   200ويهغاج تًىجة انًادج  2222يٍ ق.و. نسُح  21و 1996يٍ ق.و.  47: يعذنح تًىجة انًادتيٍ 143انًادج  (3)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(.  2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغيتاٌ تًىجة انًادج  145و 144انًادتاٌ (4)
 .2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج  146انًادج  (5)
 جزاءاخ انجثائيح(.)تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإل 2002يٍ ق و نسُح   200:يهغاج تًىجة انًادج  147انًادج  (6)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(.   2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغيتاٌ تًىجة انًادج  149و 148انًادتاٌ  (7)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2002يٍ ق و نسُح   200: يهغاج تًىجة انًادج 152إنى  152انًىاد يٍ  (8)



 

23 

 

نوعالعقودأواألحكام.-3

المبالػأوالقٌمالخاضعةللرسوم.-4

مبلػالرسومالثابتةأوالرسومالنسبٌةالمستحقةوالمتضمنةقراربمبلػالرسومالمدفوعةموقعابصفةقانونٌة.-5

القانونوتكونمرفقةبماٌلً:هذاالكشوؾلدىمكتبالتسجٌلالمختصفًاآلجالالمحددةبموجبوتودعهذه

النسخاألصلٌةأوالبراءاتالخاصةبالعقودوالمسجلةفٌها.-1

دفعالرسومالمستحقة.-2

بالنسبةلكلعقدعداالعقودؼٌرالقضابٌةأواألحكامالتًمنطبٌعتهاأنتسجلفًالفهرسالعامأوالتًهًموضوعمراقبة،ملخص-3
لىاستمارةتسلمهااإلدارةمجانا،تلخصفٌهألحكامالربٌسٌةللعقدأوالحكموٌحررفًنسختٌنعندماٌتضمنالعقدأوالحكمإمانقلتحلٌلًع

األموالأوإنشاءملكٌةعقارٌةأومحلتجاريأوعناصرمحلتجاري،وإمابٌعأسهمأوحصصفًشركةوإمانقلملكٌةحقالتمتعبهذه
نفسها.

الوثابقالمقدمةخبللسٌرالدعوى.-4



 القسم الثامن

 فهارس الموثقٌن وكتاب الضبط وأعوان التنفٌذ التابعٌن 

 لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات

اتومحافظوالبٌعبالمزاٌدةوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذالتابعونلكتاباتضبطوكتابالقضابٌونٌمسكالموثقونوالمحضرون: 511المادة 
ً:ؤتاإلدارات،فهارسذاتأعمدةٌكتبونفٌهاٌومابعدٌوممندونتركبٌاضوالفصلبٌنالسطور،وحسباألرقام،ماٌ

دجعنكل25.000هالنسخأصلٌةأوبراءاتتحتطابلةؼرامةمالٌةقدرجمٌعالوثابقوالعقودالتًٌتلقونهافًشك،بالنسبةللموثقٌن(1
.إؼفال

(بالنسبةلكتابالضبط،جمٌعالعقودواألحكامالتًٌتعٌنتسجٌلنسخهااألصلٌةبمقتضىأحكامهذاالقانون.2

لقونهاأوٌبلؽونها.ٌت(بالنسبةألعوانالتنفٌذالتابعٌنلكتاباتالضبط،جمٌعالعقودواألوراقالت3ً

أعبله.61و58(بالنسبةللكتاب،عقوداإلداراتالواردةفًالمادتٌن4

دجعنكلإؼفال.25.000(بالنسبةللمحضرٌن،كلالعقودوأوراقالتبلٌػالتًٌتلقونهاأوٌبلؽونها،تحتطابلةؼرامةقدرها5

دجعن25.000بٌعات،تحتطابلةؼرامةقدرهاحسبالماضرالمسلمةوكلالعقودالمسجلةكلالمح،(بالنسبةلمحافظًالبٌعبالمزاٌدة6
كلإؼفال.

(1)تثبتكلمخالفةبموجبمحضر.

كلمادةمنالفهرستتضمنماٌلً:: 511المادة 

(الرقم؛1

(تارٌخالعقد؛2

(نوعالمادة؛3

(ألقابوأسماءاألطراؾومسكنهم؛4

؛عندماٌتعلقاألمربعقودٌكونموضوعهاالملكٌةأوحقاالنتفاعأوالتمتعبعقارات،األموالومكانهاوثمنها(بٌان5

(عبلقةالتسجٌل.6

ماٌلً:،وٌجبأنٌذكرفًفهرسالموثقٌن،فضبلعنذلك

(شكلالعقد،بمعنىهلهونسخةأصلٌةأومحتفظةبصورتهلدىالموثق؛1

المسلؾأوالمتنازلعنهأوالمنقول،إذاكاناألمرٌتعلقبالتزامأوتنازلأونقل.(المبلػ2

(2).ملؽاة:517 المادة 

ٌومٌاودفتراإلٌداع156إلى154منفضبلعنالفهرسوالسجلالمنصوصعلٌهمافًالمواد:516المادة  أعبله،ٌمسكالموثقوندفترا
اربٌسالمحكمة.ماوٌوقعهمالسنداتوالقٌمٌرقمه

وٌجبأنٌذكرفًدفترالٌومٌةٌومابٌوموحسبترتٌبالتارٌخمندونتركبٌاضوالنقصانوالنقلعلىالهامش،علىالخصوص:

(أسماءاألطراؾ؛1
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وكلمادةلهارقمترتٌبًوتتضمن.(المبالػالتًهًفًحوزةالموثقوالجهةالمخصصةلهاوكذلكاإلٌراداتمنكلنوعوخروجاألموال2
اإلحالةإلىصفحةالدفتراألستاذحٌثتمترحٌلإمااإلٌراداتوإماالمصارٌؾ.

على الهامش، على نقل وال نقصان بٌاضوال ترك دون من التوارٌخ ترتٌب وحسب بٌوم ٌوما والقٌم السندات إٌداع دفتر فً وٌذكر
لسنداتوالقٌملحاملهاأواالسمٌةمعبٌانأرقامهاوتسجٌلها.الخصوص،باسمكلزبون،دخولوخروجا

أدناه.158المادةًوٌخضعدفترالٌومٌةودفتراإلٌداعإلىتؤشٌرةمفتشالتسجٌلضمنالشروطالمنصوصعلٌهاف

اٌروأبرٌلوٌولٌووأكتوبرمنكلسنة،إلىٌقدمالموثقونوكتابالضبطوكتاباإلداراتخبللاألٌامالعشرةاألولىمنشهرٌن:518المادة  
مفتشًالتسجٌلالتابعٌنلمقرإقامتهم،فهارسهملٌإشرواعلٌها،وٌذكروافًتؤشٌراتهمعددالعقودالمسجلة.

ٌعملونلحسابهمدجعلىالموثقٌنالذٌن500ٌثبتبمحضرعدمالقٌامبهذاالتقدٌمفًاآلجالالمحددة،معتطبٌقؼرامةمالٌةموحدةقدرها
(1)الخاص،مهماكانتمدةالتؤخر.

(2)ملؽاة.:513ة  الماد

وٌوقعهاربٌسالمحكمةالتابعة:570ة  الماد التابعٌنلكتاباتالضبط،ٌرقمها إنالفهارسالخاصةبالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذ
للمكانالذيٌوجدبههإالءالموظفونالعمومٌونوأماالفهارسالخاصةبكتاباإلداراتفٌرقمهاوٌوقعهاربٌساإلدارة.

وماٌلٌهامنهذاالقانون،فإنالموثقٌنوكتابالضبطوأعوانالتنفٌذ154المتعلقةبهم،بمقتضىالموادفضبلعنالواجبات:575المادة 
أعبله،وفًسجلؼٌرمدموغٌرقمهوٌوقعهربٌس154التابعٌنلكتاباتالضبط،ٌمسكون،تحتطابلةالعقوباتالمنصوصعلٌهافًالمادة

اٌومابٌوممندونتركبٌاضوالكتابةبٌنالسطوروحسبترتٌباألرقام،جمٌعالوثابقوالعقودالمحكمة،فهارسذاتأعمدةٌكتبونفٌه
واألوراقواألحكاموالقراراتالمعفٌةمنإجراءاتالطابعوالتسجٌل.

الفهرستشمل:هذاوكلمادةمن

رقمها؛-1

تارٌخالعقد؛-2

نوعها؛-3

كنهم.ألقابوأسماءاألطراؾومس-4

وكلعقدٌكتبعلىالفهرسٌجبأنٌكونمصحوبابرقمهالترتٌبً.

المفهرس: 571المادة  السجل العقوبات، نفس طابلة تحت ٌقدمون الضبط لكتابات التابعٌن التنفٌذ وأعوان الضبط وكتاب الموثقٌن إن
هملكًٌإشرعلٌهوٌذكرفًتؤشٌرتهرقمالعقداألخٌرالمسجل.أعبلهإلىمفتشالتسجٌلالتابعلمحلإقامت161المنصوصعلٌهفًالمادة

وٌتمهذاالتقدٌمفًأولٌوممنكلشهر.

أومكرر: 571المادة  بٌعها، أو منأجلشراءعقاراتأومحبلتتجارٌة الوساطة بعملٌة ٌتعٌنعلىكلشخصطبٌعًأومعنويٌقوم
اٌلً:كمكه،إلعادةبٌعهاٌشتريعادةباسمهنفسالممتلكات،لتصبحمل

إحدى1 أو فروعه أحد أو إقامته مقر أٌنٌوجد فًمكتبالتسجٌل أعبله، العملٌاتالمذكورة بداٌة من ابتداء شهر، أنٌصرحفًمدة )
وكاالته،عنداالقتضاء.

فعول،ٌكتبفٌهماٌومابعدٌوممندون(أنٌمسكفهرسٌنبؤعمدة،ؼٌرخاضعٌنللطابع،ٌحددشكلهماعنطرٌقالتشرٌعالساريالم2
نةتركبٌاضوالفصلبٌنالسطوروحسبترتٌباألرقامكلالحواالتووعودبالبٌعوالعقودالناقلةللملكٌةوعموماكلالعقودالمرتبطةبمه

لك.الوسٌطأوبصفتهكمالك.وٌخصصأحدالفهرسٌنلعملٌاتالوسٌطواآلخرللعملٌاتالممارسةبصفةالما

 (3)مكرر،منأجلممارسةأعواناإلدارةالجبابٌةحقاالطبلع.142(أنٌتقٌدبؤحكامالمادة3

 القسم التاسع 

 البٌع العمومً للمنقوالت 

:579المادة  إال وبالمزاد، والسلعواألخشابوالفواكهوالمحاصٌلوجمٌعاألشٌاءاألخرىالمنقولة،عبلنٌة الٌمكنبٌعاألثاثواألمتعة
بمحضروبمساعدةالموظفٌنالعمومٌٌنالمإهلٌنللقٌامبذلك.

نٌقدممسبقاالتصرٌحإلىمكتبالتسجٌلالتابعوالٌمكنأليموظؾعمومًأنٌقومببٌععلنًوعنطرٌقالمزادألشٌاءمنقولةمندونأ
للدابرةالتًٌتمفٌهاالبٌع.

الموظؾالعمومً:571المادة  وٌوقعه وٌإرخه نسختٌن فً التصرٌح العمومًأوٌحرر وصفةالضابط أسماء التصرٌح هذا .وٌتضمن
فٌهالبٌع،وبٌانالٌوموساعةافتتاحالبٌع.والٌصحهذاالتصرٌحومسكنالموظؾوالملتمسوالشخصالذيٌبٌعأثاثهوبٌانالمكانالذيٌتم

إالألثاثالشخصالمذكورفٌه.

إلى التسجٌل تؤشٌرة وعلٌها مدموغ ورق على المحررة النسختٌن إحدى تقدم مصارٌؾ. بدون وبسجل التسجٌل بمكتب التصرٌح وٌودع
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ٌرفقهبمحضرالبٌع.أماالنسخةاألخرىالمحررةعلىورقؼٌرمدموغفتحفظفًالذيٌجبعلٌهأنأوالضابطالعمومًالموظؾالعمومً
(4)دج.50.000(أٌامقبلتارٌخإفتتاحجلسةالبٌع،تحتطابلةؼرامةقدرها10خبللأجلعشرة)مكتبالتسجٌل

كلشًءٌرسىعلٌهالمزادٌذكرفورافًالمحضروٌكتبالثمنبالحروؾكماٌكتبباألرقامخارجالسطر.وكلجلسةٌقفلها:571المادة 
الموظؾالعمومًوٌوقعها.

عندماٌتمالبٌععلىإثرجرد،وٌذكرذلكفًالمحضرمعبٌانتارٌخالجردواسمالموثقالذيقامبهومخالصةالتسجٌل.

أعبله.76إنمحاضرالبٌعالٌمكنتسجٌلهاإالفًالمكاتبالتًقدمتفٌهاالتصرٌحاتوذلكطبقاألحكامالمادة:577المادة 

كلٌةمحضرالجلساتالذيٌجبتسجٌلهفًاألجلالمحدد 61ةبموجبالمادوٌحصلرسمالتسجٌلعلىمقدارالمبالػالتًٌحتويعلٌها
.أعبله

بمحضرٌحرر:ثبتالمخالفاتلؤلحكامالمبٌنةأعبلهت:576المادة 

منكلموظؾعمومًقدٌقومببٌعدونأنٌقدمأيتصرٌحعنذلك؛-

منكلموظؾلمٌرفقالتصرٌحبمحضرالبٌع؛-

عنكلمادةموضوعالمزادلمتذكرفًمحضرالبٌعزٌادةعناسترجاعالرسم؛-

؛وعقوباتالتزوٌردموضوعالمزادوالمذكورةفًالمحضرفضبلعناسترجاعالرسمعنكلتزٌٌؾلنفسالموا-

عنكلمادةلمٌكتبثمنهابالحروؾفًالمحضر.-

(1)كماٌثبتبمحضرالمخالفاتاألخرىألحكامهذاالقانونالمرتكبةمنطرؾالموظفٌنالعمومٌٌنفضبلعناسترجاعالرسومالمستحقة.

(2)ملؽاة.مكرر: 576المادة 

ٌرخصألعوانالتسجٌلبؤنٌنتقلواإلىجمٌعاألماكنالتًٌجريفٌهاالبٌعالعلنًوبالمزادوأنتقدملهممحاضرالبٌعونسخ:  168المادة 
وٌمكنهمأٌضاأنٌطلبوامساعدةممثلعمومًللمكانالذيتمالتصرٌحاتالمسبقة.وٌحررونمحاضرالمخالفاتالتًتعرفواعلٌهاوأثبتوها.

فٌهالبٌع.

تتمالمبلحقاتوالدعاوىوبالكٌفٌةالمنصوصعلٌهافًالبابالرابععشرمنهذاالقانون.،وهكذا

وٌمكنقبولالدلٌلبالبٌنةفٌماٌخصالبٌوعالتًتمتمخالفةلؤلحكامالسابقة.

نالعمومٌونالذٌنقامواببٌعأثاثعمومً)المقطعالثانً(أعبله،الموظفو 163ٌعفىمنالتصرٌحالمنصوصعلٌهفًالمادة:573المادة 
وببٌعاألمتعةالمقدمةعلىسبٌلالرهنإلىمإسساتالقروضالمإهلة.

تكلؾإدارةالتسجٌلوالطابع،بالرؼممنجمٌعاألحكامالمخالفة،بتقدٌرالمحبلتالتجارٌةالمحجوزةمنقبلقابضًالضرابب:560المادة 
المختلفة.

 اشرالقسم الع

 االلتزامات الخاصة التً تهم نقل الملكٌة عن طرٌق الوفاة 

إدارة:565المادة  تقدمها مطبوعة علىاستمارة مفصبلٌوقعونه تصرٌحا ٌقدموا أن ٌجبعلٌهم وأوصٌاءهم الموصىلهم أو إنالورثة
الضراببمجانا.

المكتبالذيقدمفٌهالتصرٌح،فانالتعٌٌنوالشمولأوالمساحةوكذلكؼٌرأنه،فٌماٌخصالعقاراتالتًتوجدفًدابرةمكاتبأخرىؼٌر
القٌمةٌكونمفصبلبصفةمتمٌزةبالنسبةلكلمكتبتوجدفًنطاقههذهاألمبلك،علىاستمارةتقدمهاإدارةالضراببوٌوقعهاالمصرح.

أعبله،ٌكونمفتشالتسجٌلمإهبللٌطالببرسمنقلالملكٌةعن171المشارإلٌهفًالمادة،فًحالةعدمتقدٌمالتصرٌحمكرر: 565المادة 
أوتخفٌضهاحسبالتصرٌحالواجب فًحوزتهولٌسبرفعها علىأساسعناصرالتركةالموجودة تلقابٌا التًتمتتصفٌتها طرٌقالوفاة

(3)تقدٌمه.

: 561المادة  أعبله،اسمولقبكلواحدمنالورثةأوالموصىلهموتارٌخ171نصوصعلٌهفًالمادةٌجبإنٌذكرفًالتصرٌحالم
ومكانوالدتهم.

وإذاحصلتالوالدةخارجالجزابر،فضبلعنذلكٌتثبتمنهذاالتارٌخقبلتسجٌلالتصرٌح،وفًعدمذلك،تحصلالرسومالمرتفعةجدا
منهذاالقانون.205مقبوضزٌادة،ضمنالشروطالمحددةفًالمادةوالتًتكونمستحقةللخزٌنة،ماعداردال

منهذاالقانونعلىكلبٌانؼٌرصحٌحفًالبٌاناتالمنصوصعلٌهافًهذهالمادة.203وتطبقأحكامالمادة

أعبله،تحررفًنسختٌنعندما171إنتصرٌحاتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالمنصوصعلٌهافًالمقطعاألولمنالمادة:569المادة 
دج.10.000ٌصلالمالاإلجمالًللتركةإلى
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أ: 561المادة  عٌستطٌع أن مراقب، رتبة األقل على لهم الذٌن التسجٌل مصلحة التوضٌحاتوكلوان وذويالحقوق الورثة من ٌطلبوا
أعبله.47و46و45اإلثباتاتفٌماٌخصالسنداتوالقٌمالعقارٌةؼٌرالمذكورةفًالتصرٌحوالداخلةضمنإطارأحكامالمواد

علٌهامعإشعارباالستبلم،فٌجبأنٌردعلٌهفًاألجلالمحددمنقبلمصلحةالتسجٌلوعندماٌقدمطلباإلثباتبواسطةرسالةموصى
والذيالٌمكنأنٌقلعنثبلثٌنٌوما.

أعبله،ؼٌر45وفًحالةعدمالردفًاألجلالمحدد،وإذاكانالردبمثابةرفضعناإلجابة،ٌصبحالدلٌلالعكسًالمحتفظبهفًالمادة
راعاةاالسترداداتالتًتظهرفٌمابعدمثبتة.مقبولمعم

دج،وذلكمندونالمساسبالعقوباتالمنصوصعلٌها5000إلى500وٌعاقبعنالمخالفاتألحكامهذهالمادةبؽرامةجبابٌةتتراوحمن
(1)فًهذاالقانونوالمتعلقةبعدممراعاةااللتزاماتالتًٌنصعلٌهاالقانون.

 عشرالقسم الحادي 

 وثٌقة التأمٌن ضد السرقة والحرٌق الموقعة من قبل أشخاص متوفٌن 

إنالورثةأوالموصىلهمفًالتصرٌحاتالخاصةبنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةواألطراؾفًالعقودالمثبتةلنقلالملكٌةبٌن:561المادة 
رالكرٌمةواألشٌاءالفنٌةأوالمجموعاتالداخلةفًنقلالملكٌة،موضوعاألحٌاءمجانا،ٌجبعلٌهمأنٌخبروافٌماإذاكانتالحلًواألحجا

عقدتؤمٌنضدالسرقةأوضدالحرٌقجاربهالعملٌومالوفاةأوٌومالعقد،وفًحالةتؤكدذلك،فٌجبذكرتارٌخالعقدواسمالمإمنأو
عنوانهالتجاريومسكنهوكذلكمبلػاألخطار.

لشركاتوهٌباتالتؤمٌنالتًتكونقدأمنتضدالسرقةأوضدالحرٌقبمقتضىعقدجاربهالعملوقتالوفاة،حلٌاأوإنا: 567المادة 
الذيأحجاراكرٌمةأوأشٌاءفنٌةأومجموعاتموجودةفًالجزابروتابعةلتركةتقومبفتحها،ٌجبعلٌهاأنتقدمإلىمدٌرالضراببللوالٌة

،خبللالخمسةعشرٌوماالتًتلًالٌومالذيعلمتفٌهبالوفاة،مذكرةتذكرفٌها:ٌتبعلهمحلإقامتها

اسمالمإمنأوعنوانهالتجاريومسكنه؛-1

اسمولقبالمإمنلهومسكنهوكذلكتارٌخوفاته؛-2

رقموثٌقةالتؤمٌنوتارٌخهاومدتهاوقٌمةاألشٌاءالمإمنعلٌها.-3

بل.وٌسلمعنذلكوص

(2)المذكراتعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإدارةالتسجٌلمجانا.وتحررهذه

 القسم الثانً عشر

 التزامات المودع لدٌهم أو المدٌنٌن السندات أو المبالغ أو القٌم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة

والشركاتوأصحابالبنوك-1:566المادة  اإلدارٌة السلطة لمراقبة الخاضعة كانت، أٌا الهٌبات، إناإلداراتالعمومٌةوالمإسساتأو
ٌجبأنوالموثقٌنأوكتابالضبطالذٌنٌكونونمنالمودعلدٌهمأوالحابزٌنأوالمدٌنٌنبسنداتأومبالػأوقٌمتابعةلتركةقاموابفتحها،

عنمةبهذهالسنداتأوالمبلػأوالقٌم،قبلالدفعأوالتقدٌمأوالتحوٌلإلىمدٌرالضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتهم.وٌسلمٌحررواقاب
ذلكوصل.

تحررهذهالقوابمعلىاستماراتمطبوعةتسلمهاإدارةالتسجٌلمجانا؛-2

اسبةإنالشركاتأوالصنادٌقأوهٌباتالتؤمٌنالٌمكنهاأنتحررمنالمبلػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانتالمترتبةعلٌهابسببأوبمن-3
لمتكنبناءعلىتقدٌمشهادةٌسلمهامندونمصارٌؾمفتشالتسجٌ ل،وفاةالمإمنله،أوأيمستفٌدٌسكنفًالجزابرأوفًالخارجإذا

ٌثبتفٌهاإماالمخالصةوإماعدماستحقاقٌةالضرٌبةالمترتبةعننقلالملكٌةبسببالوفاة.

ؼٌرأنه،ٌمكنهابناءعلىطلبمكتوبمنالمستفٌدٌن،محررعلىورقؼٌرمدموغ،أنتدفعالكلأوالبعضمنالمبالػالمترتبةعلٌها
إلىالمفتشالمختصلتلقًالتصرٌحبالتركة.نقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةرسومكمخالصةل

أووالتطبقأحكامهذهالفقرةعندماٌكونمجموعالمبالػأوالرٌوعأوالمرتباتأٌاكانت،المترتبةعلىمإمنواحدأوعدةمإمنٌنبسبب
أوإلىمستحقًاإلرثمنعمودالنسبالذٌنلٌسدج،وٌعودإلىالزوجالذيهوعلىقٌدالحٌاة10.000بمناسبةوفاةالمإمنله،الٌتجاوز

لهمفًالخارجموطنفعلًأوقانونً.

ٌحتويعلىتصرٌحبؤنمجموعالتعوٌضاتالمذكورةالٌتجاوز مكتوبا التدبٌرمرتبطبشرطوهوأنٌقدمالمستفٌدمنالتؤمٌنطلبا وهذا
(3)دج.10.000

أعبله،تطبقعلىاإلداراتالعمومٌةأوالمإسساتأوالهٌباتأو177منالمادة3ٌنمنالمقطعإنتدابٌرالفقرتٌناألولٌت: 568المادة  
ٌنفًالمقطعاألولمننفسالمادة،والذٌنٌكونونمنالمودعلدٌهمأوالحابزٌنأوالمدٌنٌنبالسنداتأوالمبالػنالشركاتأواألشخاصالمعٌ

هاوآلتإلىواحدأوعدةورثةأوموصىلهمٌكونلهمفًالخارجموطنفعلًأوقانونً.أوالقٌمالتابعةلتركةقاموابفتح

أعبله،خبللالثبلثةأشهرعلىاألكثرمنفتححسابعلى177األولمنالمادةمقطعٌجبعلىالمودعلدٌهمالمعٌنٌنفًال:  563المادة 
بللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامتهمباسمولقبومسكنكلمودعلدٌهوكذلكتارٌخالشٌاعأوجماعًمعالتضامن،أنٌعلموامدٌرالضراب
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 .  1989يٍ ق.و نسُح    58: يعذنح تًىجة انًادج   176انًادج (2)
 .  1989يٍ ق.و نسُح    58: يعذنح تًىجة انًادج  177انًادج  (3)



 

27 

 

فتحالحساب.

إلىمدٌر أنٌقدموا المودعلدٌهم، أحد ٌخصوفاة فٌما التسجٌل، إدارة لهم منالتبلٌػالذيتقدمه ٌوما وٌجبعلٌهمخبللالخمسةعشرة
 (4)مقابمةالسنداتأوالمبالػأوالقٌمالموجودةٌومالوفاةفًأموالأصحابالحسابالشركاء.الضراببللوالٌةالذيٌتبعلهمحلإقامته

 القسم الثالث عشر

 التزامات مفتشً التسجٌل

ونقلالملكٌاتالتًتمدفعالٌستطٌعمفتشوالتسجٌلبؤيحالولوكاناألمرٌتعلقبإجراءخبرة،أنٌإجلواتسجٌلالعقود:  580المادة 
رسومهاحسبالمعدالتالمضبوطةبموجبهذاالقانون.

كانعقدالٌستلهنسخةأصلٌةأوورقة،والٌمكنهمكذلكأنٌوقفواأوٌعطلوااإلجراءاتعنطرٌقاحتجازعقودأوأوراق.ؼٌرأنه،إذا
ٌتضمنمعلوماتمنالممكنأنتفٌدفًاكتشاؾرسوممستحقة،فإنالمفتشلهالحقأنٌستخرجنسخةعنهاوأنٌصدقهاطبقالؤلصلمن

قبلالموظؾالذيقدمها.

فقطلكًٌتمكنو أربعوعشرٌنساعة طٌلة االحتفاظبالعقد ٌمكنهم الرفض، التكرارعندفًحالة عدا ما منحٌثالشكل، منمراجعته ا
االقتضاء.

(1).العرفٌةالتًتقدمإلىالتسجٌلوٌطبقهذاالتدبٌرعلىالعقود

مكتب: 585المادة  فً به المحتفظ العرفً العقد مستخرج على أو بالتركة التصرٌح على أو المسجل العقد على التسجٌل تؤشٌرة تنقل
التسجٌل.

نفٌهالمفتشباألحرؾوتارٌخوصفةالسجلورقمومبلػالرسومالمدفوعة.وٌبٌ

وعندماٌتضمنالعقدعدةتدابٌر،تعطىكلواحدةمنهاالحقفًاستحقاقٌةرسمخاص،فإنالمفتشٌذكرهابصفةموجزةفًمخالصتهوٌبٌن
فٌهابصفةمتمٌزةحصةكلرسممدفوع.

ٌراقبمفتشالتسجٌ:581المادة  لتدابٌرالمادة ٌخصالعقود153لالكشوؾالتًتقدملهتنفٌذا فٌما أعبلهوٌعطًمخالصةعنالتسجٌل،
أعبله.181المسلمةمندوناالحتفاظبصورهاوالنسخاألصلٌةطبقاألحكامالمادة

ابةالضبطفًأجلأقصاهٌومٌنباستثناءالوثابقوٌضععلىالوثابقالمقدمةإلىالقضاءتؤشٌرةمإرخةوموقعة،ثمٌرسلهذهالوثابقإلىكت
المخالفةللتشرٌعفًمادةالطابعوالتسجٌل.

الٌستطٌعأنٌسلممفتشوالتسجٌلمستخرجاتمنسجبلتهمإالبؤمرمنربٌسالمحكمة،عندماالٌطلبهذهالمستخرجاتأحد:589المادة 
األطراؾالمتعاقدةأوذويحقوقهم.

:ملهوٌدفع

دج.500دج،للبحثعنكلسنةمنالسنواتالمذكورة،مندونأنٌتجاوزاألجربؤيحالمناألحوالبهذاالصدد،50-1

دج،بمناسبةتسلٌمنسخإلىالخواصوفضبلعنالورقالمدموغ،فإنكلكشؾبدأفٌهٌستحقكلٌة.50-2

(2)والٌمكنهمجلبأكثرمنذلك.

افًالرسومالمإسسةبموجبأحكامهذاالقانونوفًالعقوباتالمترتبةفتخفٌتخفٌضاأوالٌمكنأليسلطةعمومٌةأنتمنح-1: 581المادة 
والأنتوقؾأوتعملعلىإٌقاؾالتحصٌل،مندونأنتكونمسإولةشخصٌاعنذلك.

اتالجبابٌةؽرامفًالأوتخفٌفاأنتمنحتخفٌضاابٌةبجدارةالئلٌمكنلحالةالؽشوبناءعلىطلبالمكلفٌنبالضرٌبة،ماعداؼٌرأنه،فٌ-2
(3).منقانوناإلجراءاتالجبابٌة93وفقاألحكامالمادةالمترتبةفًمادةالتسجٌل

(4)ملؽاة.:581المادة 

(4)ملؽاة.:587المادة 

(4)ملؽاة.:   187المادة 

أعبلهمنقبلالموظفٌنالعمومٌٌنعلىنسخومسودات14ٌتمإثباتتسدٌدالرسومالمستحقةعلىالعقودالمشارإلٌهافًالمادة:   188لمادة ا
الواجبةاألداءمتب الوثابقوتبٌنمبلػالرسوم األولىمنهذه منالصفحة العلٌا توضعفًالزاوٌة تؤشٌرة بواسطة "العقود بالكلمات: وعة

رسوممسددةعنطرٌقوضعطوابعمنفصلة"وكذلكالرقمالذيسجلبهالعقدفًالفهرسالمطابق.

(5)وبالنسبةللعقودالمسلمةمندوناالحتفاظبصورهاوخاضعةللرسوم،فإنالتؤشٌرةتوضععلىالعقدنفسهضمننفسالشروط.
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 لقسم الرابع عشر ا

 لوفاةلفردٌة ل الشهادات ا

:583المادة  فً محرر إرسال كشؾ بواسطة إقلٌمٌا، المختصٌن الضرابب مفتشٌات رإساء إلى البلدٌة الشعبٌة المجالس رإساء ٌقدم
نسختٌن،الشهاداتالفردٌةللوفاةخبللالعشرةأٌاماألولىلكلشهرفٌماٌخصالوفٌاتالمصرحبهاخبللالشهرالسابق.

كلماحصلتالوفاةعلىاستماراتخاصةتقدمهاإدارةالضراببمجاناوتحتويعلىترقٌمشهريمتمٌزوؼٌرمنقطع.الشهاداتوتحررهذه
(1)وٌسلموصلإشعارباالستبلمفٌماٌخصالنسخةالثانٌةمنكشؾاإلرسالالمشارإلٌهفًالمقطعالسابق.

 الباب الثامن

 التقادم واسترداد الرسوم 

  القسم األول 

 داد الرسوماستر

الٌمكناستردادالرسومالمحصلةبصفةقانونٌةعلىالوثابقأوالعقودالتًتمإبطالهاأوفسخهافٌمابعد.: 530المادة 

وفًحالةإبطالعقدبسببؼبنأوإلؽاءبٌعبسببعٌوبمخفٌة،وفضبلعنذلك،فًجمٌعالحاالتالتًٌكونفٌهاإبطال،فانالرسوم
قوةةعلىالعقدالذيتمإلؽاإهأوفسخهأوإبطاله،التستردإالإذاكاناإللؽاءأوالفسخأواإلبطالقدتقرربموجبحكمأوقرارحازالمحصل

أدناه.205الشًءالمقضًفٌهماعداالحاالتالمنصوصعلٌهافًالمادة

جبحكمأوقرارالٌإديإلىتحصٌلالرسمالنسبًلنقلالملكٌة.وإناإللؽاءأواإلبطالأوالفسخالذيتقررأليسببكان،بمو

الودٌةالتًتمتقبلالتصرٌحفٌماٌخصنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،فإنرسومالتسجٌلالمحصلةعلىاالكتسابات: 535المادة 
 بموجبالمادة المحددة ٌثبتفًاآلجال عندما ، ترد العمومٌة التصرٌح،205بالمنفعة فًهذا ، مذكورة العقاراتالمكتسبة بؤن أدناه،

العقاراتالتًاعترؾبؤ إالعلىقسم الرسوم والٌمكنتطبٌقاسترداد أوفًقرارالتنازل. العمومٌة نهاضرورٌةمنأجلتنفٌذبالمنفعة
األشؽال.

أعبلهعلىجمٌعالوثابقوالعقودالمتعلقةباكتسابأرضحتىولوكانتمسورةأومبنٌة،متبوع،من191تطبقأحكامالمادة:531المادة 
البلدٌة والطرق الساحاتالعمومٌة أو الشوارع توسٌع أو تعدٌل أو فتح أجل من قانونٌة بصفة الموافقعلٌه التنظٌم بمخطط التنفٌذ، أجل

معترؾبها.والطرقالرٌفٌةال

:539المادة  المادة فً المنصوصعلٌها األحكام المخططات191تطبق على العمومٌة، المنفعة أجل من الملكٌة بنزع والمتعلقة أعبله
ستعمالوالمحاضروالشهاداتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالوثابقالمحررةتطبٌقالؤلحكامالتشرٌعٌةأوالتنظٌمٌةالمتعلقةبا

الطاقةالمابٌة.

:531المادة  للمادة التًأعطتللورثةحقالتمتعفقط،وذلكفًحالةرجوع68تردالرسومالمدفوعةطبقا أعبله،معتخفٌضالرسوم
 الؽابب.

مالذيدفعهقدتمحسابهحسبإنلمالكالرقبةالحقفًاستردادمبلػمساويللمبلػالذيٌكونقددفعهبالنقصان،إذاكانالرس:531المادة 
.االحتمالًعمرالمنتفعاالحتمالًوذلكفًحالةحقوقاالنتفاعالمتتالٌةوعندماٌتمفتححقاالنتفاع

بٌعلمحبلتتجارٌةوالذيٌمكنأنٌنتجعنهاإلبطالفًأيحالمنالإنعدممراعاةأيشرطمنالشروطالمتعلقةبنظامثمن:537المادة 
حوال،الٌمكنأنٌعللاسترجاعالحقوقوالرسومالتًتمتحصٌلهابعد،أليسببكان.األ

 (1)لقسم الثانًا

 التقـــادم 

ملؽاة.:536المادة 

ملؽاة.:538المادة 

ملؽاة.:533المادة 

ملؽاة.:100المادة 

ملؽاة.:105المادة 

ملؽاة.:101المادة 

 ملؽاة.:109المادة 

ملؽاة.:101المادة 

ملؽاة.:101المادة 
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 الباب التاسع

 تحدٌد الرسوم

منهذاالقانونوتدفعالرسومحسبالحصصالمحددةبموجب212إلى208تسجلالعقودالمنصوصعلٌهافًالموادمن:107المادة 
(3)الموادالمذكورة.

 القسم األول

 دج 50العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

(1)ملؽاة.:  207المادة 

 القسم الثانً 

 دج 5.100العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج،كلالعقودالتًلمتحددتعرٌفتهابؤيمادةمنهذاالقانون،والتًالٌمكنأنٌترتب1.500بالمقدرتخضعللرسمالثابت:  208المادة 
(2)عنهاتحصٌلرسمنسبً.

ٌلً:أعبله،ما208تسجلأٌضابالرسمالثابتالمنصوصعلٌهفًالمادة:  209المادة

التنازلوالحلولوإعادةالبٌعوإلؽاءإٌجاراتاألموالمنكلنوع،باستثناءاألحكامالخاصةالمنصوصعلٌهافًهذاالقانونوالمطبقة-1
فٌماٌخصالمحبلتالتجارٌة.

تمممنقبلالوالٌاتأوالمجالسالشعبٌةالبلدٌةباسمهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.تحوٌلالملكٌةمجانا،الم-2

تحوٌلاألموالمنكلنوعالذيٌتمبٌنهٌباتالسكنالمعتدلالكراء.-3

أعبله،ماٌلً: 208فٌالمادةاالمنصوصعلٌهتعرٌفةتسجلأٌضابال:  210المادة

ملكٌةالسنداتاالسمٌة؛شهادةالملكٌةالمثبتةلنقل-1

خلةالعقودالمثبتةلمنحاألصولالصافٌةإلىهٌبةأوعدةهٌباتممنوحلهامنقبلشركةللسكنالمعتدلالكراءمهماكاننوعاألموالالدا-2
فًاألصولالصافٌةالممنوحة.

وٌطبقهذاالتدبٌرعلىشركاتالقرضالعقاري؛

ضاءالشركاتالتعاونٌةللسكنالمعتدلالكراء،المنازلأوالمساكنالتًخصصتلهم؛العقودالتًتتضمنمنحأع-3

الفسخاالختٌاريأوالقضابًلعقودبٌعمنازلفردٌةذاتكراءمعتدلبناهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوشركاتالبناءالعقاري-4
المختصة؛

أجلبناءمسكن،البٌعالوديللمساكنالفردٌةذاتالكراءالمعتدلوالذيٌهدؾإلىحلولأشخاصطٌلةمدةتسدٌدالقروضالمبرمةمن-5
ٌعقادرٌنعلىالدفعوتتوفرفٌهمالشروطالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالمتعلقبالمساكنذاتالكراءالمعتدل،محلالمستفٌدٌنمنهذاالتشر

نهممحرومونمنالمواردالضرورٌةلمواجهةالتزاماتهم؛الذٌنٌثبتونعدمقدرتهمبؤنٌسكنوهاأوأ

وإناالستفادةمنهذاالتدبٌرمشروطبرخصةمنالوزٌرالمختصبعدأخذرأيهٌبةالمساكنذاتالكراءالمعتدل.

 القسم الثالث

 دج   500العقود األخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره  

 (3)ملؽاة. :155المادة 

 القسم الرابع

 دج   3000العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

دج،عقودحلالشركاتالتًالتتضمنأينقلألموالمنقولةأوعقارٌةبٌنالشركاءأو 3000تسجلبدفعرسمثابتقدره:151المادة 
(4)األشخاصاآلخرٌن.

 القسم الرابع مكرر 

 دج ملٌون 5,1العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره  

مبةألؾوخمسمابةملٌون،دفعرسمتسجٌلمبلؽهتجدٌدهوتجارٌؤؼٌراتصال مكتبٌترتبعلىمنحالموافقةبهدؾفتحمكرر: 151المادة 
.،بالقٌمةالمقابلةبالعملةالصعبةالقابلةللتحوٌل(دج1.500.000دٌنار)

                                                 
  .  1986يٍ ق.و نسُح    56و   1985يٍ ق.و نسُح    112: يعذنح تًىجة انًادتيٍ  226انًادج   (3)
 .  1984يٍ ق.و نسُح    123: يهغاج تًىجة انًادج  227انًادج  (1)
 . 2215يٍ ق.و. نسُح  19و   1996يٍ ق.و نسُح    49و   1994يٍ ق.و نسُح   33، 1990يُق.و.خ نسُح   22،   1984يٍ ق.و نسُح    124: يعذنح تًىجة انًىاد   208انًادج (2)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  22يهغاج تًىجة انًادج  و1996يٍ ق.و نسُح  52و 1992يُق.يخ. نسُح  61و 1989يٍ ق.و نسُح  61، 1984يٍ ق.و نسُح  125: يعذنح تًىجة انًىاد 211انًادج  (3)
 .   1996و نسُح  يٍ ق   51و    1990يٍ ق و نسُح    62،   1983يٍ ق و نسُح    110: يعذنح تًىجة انًىاد   212انًادج (4)
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 .تجدٌدهاالموافقةأوتسلٌموصل،عندتسلٌممقابلإقلٌمٌاتصلمخالضرابباقابضصندوقإلىالرسمهذاٌدفع

 .للتجدٌدلعامٌنقابلةصبلحٌتهاتمتدتجاري،التًؼٌراتصالفتحمكتبالموافقة،بهدؾبالتجارةالمكلؾالوزٌرٌسلم

 (5).رةبالتجاالوزٌرالمكلؾمنقراراالتصالوسٌرهابموجبمكاتبفتحوكٌفٌاتشروطتحدد

 القسم الخامس 

 القضائًرسم التسجٌل  

ً:ؤتٌإسسرسمقضابًللتسجٌل،ٌؽطًماٌ-:  أوال 159المادة 

،الخاصبمصارٌؾالعدالة.1969سبتمبرسنة18،المإرخفً79-69الرسمالقضابًالذيحددهاألمررقم-1

.1969سبتمبرسنة17،المإرخفً69-146رسومكتابةالضبطالمإسسةبموجبالمرسومرقم-2

حقوقالطابعوالتسجٌل:-3

نسبًأو رسم ٌترتبعلٌه الٌتضمنأيحكم عندما التسجٌلالقضابً، لرسم وإدارٌا، وتجارٌا مدنٌا والقراراتالصادرة تخضعاألحكام
)*(تدرٌجًأوٌكونالرسمالنسبًأوالرسمالتدرٌجًالٌصلإلىمبلػالرسمالمنصوصعلٌهأدناه.

النحوالتالً:الرسم،بالنسبةلمختلؾالدعاوى،بمافٌهاالقضاٌاالمستعجلةعلىٌحددمبلػهذا

 أمام المحاكم

دج.300............................................................................................دعاوىاألحوالالشخصٌة....-

دج.500....................................................................................................دعاوىالقضاٌاالمدنٌة-

دج.1.000........................................................................دعاوىالقضاٌاالعقارٌة........................-

دج.2.500...................................................................رٌة....................دعاوىالقضاٌاالتجارٌةوالبح-

دج.1.000..............................................................دعاوىالقضاٌااالستعجالٌة................................-

دج.1.000...............................................................التًترفعهاالهٌباتالمستخدمة.....القضاٌااالجتماعٌة-

دج.400................................................................القضاٌااالجتماعٌةالتًٌرفعهاالمستخدمون...........-

دمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجرالوطنًاألدنىالمضمون.ٌعفىمنذلك،المستخ

 أمام المجالس القضائٌة : 

دج.500.................................……………………………………استبناؾفًمواداألحوالالشخصٌة-

دج.700........................................................................................استبناؾفًالموادالمدنٌة........-

دج.1.500.........................................................................استبناؾفًالموادالعقارٌة....................-

دج.3.000............................................................................البحرٌة..............االستبنافاتالتجارٌةو-

دج.2.000.......................................................................االستبناؾفًالمواداالستعجالٌة.................-

دج.1.500...………………………….…………فًالمواداالجتماعٌةالذيترفعهالهٌباتالمستخدمةاالستبناؾ-

دج.500..........................................................االستبناؾفًالمواداالجتماعٌةالذيٌرفعهالمستخدمون...-

المضمون.الوطنًاألدنىٌعفىمنذلكالمستخدمونالذٌنٌقلأجرهمعنضعؾاألجر

القضاٌا اإلدارٌة :

دج.5.000..............................................................................القضاٌاالمتعلقةبالصفقاتالعمومٌة......-

دج.1.000...........................................................................باقًالقضاٌااإلدارٌة.........................-

 أمام المحكمة العلٌا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة : 

دج.2.000.......................................................................الطعونالشخصٌةوالمدنٌةوالعقارٌة.........-

دج.5.000..............................................................................الطعونالتجارٌةوالبحرٌة...............-

االستئناف و الطعون اإلدارٌة:

 دج.5.000...............................................................................................قضاٌاالصفقاتالعمومٌة-

دج.1.500........................................................................باقًالقضاٌا.......................................

                                                 
 . 2215يٍ ق.و.خ. نسُح  25و  2002يٍ ق و نسُح    16ويعذنح تًىجة انًادج  1986يٍ ق و خ نسُح    7يكزر : يحذحح تًىجة انًادج    212انًادج  (5)

 . 2225يٍ ق.و نسُح  18و  2003يٍ ق و نسُح    35و    2001يٍ ق و نسُح  18و  1992يٍ ق.و. نسُح   63و 1988يٍ ق.و  يٍ ق.و نسُح   72: يعذنح تًىجة انًىاد    213انًادج  )*(
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منهذاالقانون.60ٌإدىهذاالرسمحسبالشروطالتًنصتعلٌهاالمادة

تقدمكلالعقودالقضابٌةالتًٌترتبعلٌهادفعحقوقنسبٌةأوتدرٌجٌةإلىإجراءالتسجٌلفًشهرتارٌخها.ثانٌا :

ؼٌرأنهٌمكنالقٌامبتسلٌم،دوندفعحقوق،نسخمإقتةمنقراراتالعدالةصالحةلمباشرةطرقالطعن.

ملؽى.ثالثا :

أدناهالتًٌحررهاكتابالضبطإلىالرسمالقضابًللتسجٌلالذيٌسددلدىقباضةالضراببوالمحصلعلىتخضعالعقودالمذكورةرابعا :
)*(النسخاألصلٌةوالشهاداتأواألصول:

)*(ملؽى.-1

)*(ملؽى.-2

دج.350..................................................................................األمربالدفع.............................-3

دج.350...................................................................................وضعاألختام)التشمٌع(..............-4

دج.350.......................................................................................محضرالنقل.......................-5

دج.500...................................................................................عقدترشٌد.............................-6

دج.1000....................................................................................وعقداإلٌداع...شهادةتقرٌرالبحر-7

دج.5000....................................................................................إٌداععقدالشركات................-8

دج.2000........................…………………………………ترقٌمصفحاتالدفاترالتجارٌةتؤشٌرةب-9

دج.500.........................................................................عقدالكفالةالقضابٌة...........................-10

كلعقدمنالعقودالمذكورةأدناه:دج،عن2000ٌقبضمنالطالبلقاءالرسمالقضابًللتسجٌلرسمقدرهخامسا:

إٌداعالحصٌلةبمافٌهامحضرها؛-

اإلفبلسالمعلن؛-

التسوٌةالقضابٌة؛-

تحوٌلالتسوٌةالقضابٌةإلىإفبلس.-

 بمبلػ المحدد للتسجٌل القضابً الرسم رفع ٌمكن التجاري، الصلح عقد أو التجاري المحل استؽبلل مواصلة حالة إلى2000وفً دج
دج،بتقدٌرمنالقاضً.16000

مع،ٌقبضهذا%،عنمبالػالدٌونالموجودةالمستردةوحاصلبٌعاألثاثوالسلع،وفًحالةالج10عبلوةعلىذلك،ٌقبضحقنسبًقدره
الحقعناألصولالمحققةلفابدةدابنًالكتلة.والٌستحقأيشًءعنأرباحاألسهم.

دج،بتقدٌرٌفرضهالقاضً،80.000دج،وٌمكنرفعهإلى20.000وتخضعتصفٌةشركةماعنطرٌقالعدالةلرسمقضابًللتسجٌلقدره
حسبوضعٌةالتصفٌة.

دج.وٌدفع2000القضابٌةوالتركاتالشاؼرةوؼٌرهامناإلداراتالقضابٌة،ٌحددرسمالتسجٌلالقضابًبمبلػأمابالنسبةإلىالحراسات
هذاالرسممنقبلالطرؾالذيٌتولىالتسوٌةالقضابٌةأومنقبلاإلدارةالقضابٌة.

رةعلىالمداخٌلالمقبوضةورسمالتصفٌةعناألصوللقاءرسماإلدا%،6وعنهذهاإلجراءاتالمختلفة،ٌقبض،فضبلعنذلك،حققدره
المحققة.كماٌمكنتحصٌلهذاالحقفًحالةمواصلةنشاطاستؽبللفبلحًوتجاريأوصناعً.

احتٌ لقاء والعملٌاتوالترتٌباتواإلجراءاتالتًتمت، إلىالعقود بالنسبة الٌطالببؤيشًء أعبله، الحقوقالمذكورة دفع اجاتومقابل
هوالشؤنبالنسبةإلىالعرٌضة،ووضعاألختامأورفعها القٌمأوالمتصرؾ،مثلما ،التصفٌةالقضابٌةأواإلدارةمنقبلمتولًالحراسة،

والجردوعرٌضةالحكمللحصولعلىترخٌصأوالموافقةعلىحسابات،وكذاأيحكمأوأمرٌتعلقبذلك.

معالؽٌر،سواءمنحٌثرفعالدعوىأوالدفاع،قبضالرسمالقضابًللتسجٌلعلىذلكاإلجراء.وٌستوجبعكسذلكأيإجراءٌتم

تخضعالعرابضالمعلنةوؼٌرهامنالعقودالتًٌقومبهااألعوانالتابعونلكتاباتالضبطبدالمنالمحضرٌنالقضابٌٌنومحافظًسادسا:
ً:ؤتكماٌالبٌعبالمزادلرسمقضابًعنالتسجٌل،ٌحدد

دج. 350..........................................................................................................محضرإثبات..... -1

دج. 350...............................تحرٌرمحضرالحجزالتحفظً،وحجزماللمدٌنالتنفٌذيلدىالؽٌروالحجز... -2

دج 350..........................................دج...5000تجارىٌتجاوزمبلؽهورقةاحتجاجعلىعدمالوفاءبسند -3

دج.350........................................................................................................اإلنذار................. -4

دج.350................................................................................لفعلٌة..................ضرالعروضامح -5

                                                 
 .2215يٍ ق.و. نسُح  22و 2225يٍ ق.و نسُح  18و  2003يٍ ق و نسُح    35و    2001يٍ ق و نسُح  18و  1992يٍ ق.و. نسُح   63و 1988يٍ ق.و  يٍ ق.و نسُح   72: يعذنح تًىجة انًىاد    213انًادج )*(
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دج.300.......................................................................لسند.........تبلٌػحكمرسوالمزادمعنسخةمنا -6

دج.350....................................................................نذاراتاالستجوابٌة...................................اإل -7

دج.500..................................................................لعاديومحضراإلثباتمعاالستجواب.....اإلثباتا -8

 دج.500.........................................................................محضرطردومحضرمحاولةطرد............. -9

 دج.500...........................................................اإلنذارباإلطبلععلىدفترالشروطوحضورنشره..... -10

دج.500.......يالمستؤجرٌنعلىاإلٌجاراتالزراعٌةواإلٌجاراتالعقارٌةللمحجوزعلٌه......دٌكلاعتراضبٌنأ -11

دج.600.................................................................التسجٌلفًمكتبرهونالحجزطلبرفعه...... -12

دج.700......................................................................................تنفٌذالتزاممالًبعقد........... -13

دج.700...................................تحصٌلمبالػمالٌةمستحقةأوقبضهامنالمدٌنبموجبحكمأوسندتنفٌذي. -14

دج.1000.......مكتبالرهون.......................تحرٌرأوتبلٌػاألمربنزعالملكٌةالمعادلةلحجزالعقارونشرهفً -15

 دج.1000.........................................................................................محضرالحجزالعقاري...... -16

 دج.1500..............................................................تحرٌردفترالشروط.................................... -17

ب:تخضعالترجماتالتًٌقومبهاالمترجمونالموظفونلرسمقضابًللتسجٌل،ٌقدرسابعا:

الترجمةالعادٌة:-1

دج.200................................................................................شهاداتووثابقمدرسٌة.................-

دج.200.................................................................وثابقالحالةالمدنٌة.....................................-

دج.250.....................................................................................الوثابقاإلدارٌةاألخرى............-

دج.250......................................................................حواالتالدفعأوسندتجاريأوتؤشٌرات.........-

 الترجمةالتقنٌة: -2

دج.350........................................................................................العقودوالمستندات................-

دج.350.........................................................................................األحكاموالقرارات..............-

 دج.100................................................................................ترجمةإمضاءموقععلىأٌةوثٌقة.... -3

 دج.200.............................…المحلفون المراجعةالرسمٌةلكلترجمةؼٌرالترجماتالتًٌقومبهاالمترجمون -4

دجودونأن200المساعدةالمقدمةفًإجراءكلعقودالضبط،ٌحصلربعالرسمالقضابًالذيٌخضعلهالعقددونأنٌقلعن -5
 دج.350ٌتجاوز

دجفضبلعنالرسومالمحددةفًالفقراتمنأوالإلىسابعا1.000دونأنتتجاوزمبلػ،%50ٌتمتطبٌقزٌادةجزافٌةنسبتهاثامنا:
 (1).عفاةمنالطابعالحجمًالمبعنوانالعقود،هأعبل

(2)ملؽاة.: 151المادة 

(3)ملؽاة.:151المادة 

الموادمن:157المادة  ٌاتالمعددةًف منهذاالقانونوتدفعالرسومعنهاحسبالمعدالتالمحددةبموجبالمواد264إلى217تسجلالعقودونقلالملك
المذكورة.

 القسم السادس

 المتروكات من أجل أعمال التأمٌن أو المغامرة الكبرى 

%.وٌحصلهذاالرسمعلىقٌمةاألشٌاء2,5تخضعالمتروكاتمنأجلأعمالالتؤمٌنأوالمؽامرةالكبرى،لرسمقدره:  156المادة 
(4)المتروكة.ؼٌرأنه،ٌحصلنصؾالرسمفًحالةالحرب.

 القسم السابع

 األسهم والحصص فً الشركاتالتنازل عن  

%.2,5تخضعالعقودالتًتتضمنالتنازلعنأسهموحصصفًشركات،إلىرسمقدره:158المادة 

                                                 
 26و  2215يٍ ق.و. نسُح  22و 2225يٍ ق.و نسُح  18و  2003يٍ ق و نسُح    35و    2001يٍ ق و نسُح  18و  1992يٍ ق.و. نسُح   63و 1988يٍ ق.و  يٍ ق.و نسُح   72: يعذنح تًىجة انًىاد    213ًادج ان (1)

 .2215يُق.و.خ نسُح 
 .1984يٍ ق.و. نسُح  128: يهغاج تًىجة انًادج 214انًادج  (2)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(.  2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغاج تًىجة انًادج  215انًادج  (3)
 .2222يٍ ق.و. نسُح  17: يعذنح تًىجة انًادج 217انًادج  (4)



 

33 

 

(5)منهذاالقانون.25وٌصفىهذاالرسمكماهومنصوصعلٌهفًالمادة

للتداول،ٌعتبرمنالناحٌةالجبابٌةكؤنهٌتناولأمواالعٌنٌةمقدمةإنالتنازلعناألسهمالعٌنٌةالذيٌتمخبللفترةعدمقابلٌتها:153المادة 
بموجبالسنداتالمتنازلعنها.

ومنأجلتحصٌلالضرٌبة،ٌقدركلعنصرعٌنًبصفةمتمٌزةمعبٌانأرقاماألسهمالممنوحةكمكافؤةلكلواحدمنالعناصر،وعندعدم
رسومحسبالتعرٌفةالعقارٌة.التقدٌراتوالبٌاناتتحصلالوجودهذه

التنازالتخبللوتطبقاألحكامالسابقةعلىالتنازالتعنالحصصفًالشركاتالتًٌكونرأسمالهاؼٌرمقسمإلىأسهم،عندماتتمهذه
الثبلثةأعواممنالتحقٌقالنهابًللحصةالمقدمةإلىالشركة.

لعناألسهمأوالحصصفًالشركات،تحصٌلرسمنقلالملكٌةبمقتضىهذهالمادة،فإنمنحففًجمٌعالحاالتالتًٌنتجفٌهاعنالتناز
لاألموالالمقدمةبموجبالسنداتالمتنازلعنها،بدونقٌدأوشرطعلىإثرحلالشركة،الٌعطًالحقفًرسمنقلالملكٌةإالإذاتمنق

الملكٌةإلىشخصآخرؼٌرالمتنازلله.

 منالقسم الثا

 اإلجــــــارة

: 220المادة  علىنقلملكٌة المطبقة لنفسالحقوقوالرسوم تخضع ألموالعقارٌة ؼٌرالمحدودة ذاتالمدة أو إناإلٌجاراتالعمرٌة
األمبلكالمتعلقةبهابعوض.

وبصفةعامةإٌجاراألمبلكوكذاالعقودمنالباطنالمتصلةبهاتخضعإجبارٌاإلجراءالتسجٌلعقودإٌجارالمحبلتذاتاالستعمالالسكنً
(1).باإلضافةللعقودمنالباطنالمتصلةبهاالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنً

منقانونالتسجٌل.208ٌترتبعلىتسجٌلالعقد،دفعالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة

زلعنحقفًاإلٌجارأولفابدةوعدباإلٌجارٌتعلقبكلأوبجزءمنالعقار،سواءكان%،كلتنا5ٌخضعلحقتسجٌلقدره:115المادة 
موصوفابثمنالعتبةأوبتعوٌضالمؽادرةأوبصورةأخرى.وٌحصلهذاالحقعلىمقدارالمبلػأوالتعوٌضالمشروطمنقبلالمتنازل

كانتاالتفاقٌةالتتناولأيشرطلصالحهأوعلىالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةللحقالمتنازل عنهالمحددفًالتصرٌحالتقدٌريلؤلطراؾ،إذا
صرٌحبمبلػأوتعوٌضلصالحالمتنازل،أوإذاكانالمبلػأوالتعوٌضالمشروطٌقلعنالقٌمةالتجارٌةالحقٌقٌةللحقالمتنازلعنه.

(2)ٌمكنأنٌستحقمنأجلالتمتعباألموالالمإجرة.ٌكونالحقالمحصلعلٌهبهذهالصورةمستقبلعنالحقالذي

:111المادة  المتضمنة العقود تخضع المخالفة، اإلٌجارمنالباطنلبؽضالنظرعنجمٌعاألحكام محلتجاريأومحلذياإلٌجارأو
%،ٌحسبعلى2ة،لحقنسبًقدره،التًتكونمدتهامحدودةصراحاتاستعمالمهنًأوتجاريومحاضرالمناقصاتحولصفقاتالبلدٌ

(3)أساسالثمنالكلًلئلٌجارأوالمناقصةمعزٌادةالتكالٌؾ.

 فًالمادة عنالحقالثابتالمنصوصعلٌه الصورة الحقالمحسوببهذه منقانون208الٌمكنفًأيحالمناألحوالأنٌقلهذا
التسجٌل.

ٌبرمهاالممثلونالشرعٌونللدولةوالوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌةذاتالطابعاإلداري،الٌخضعلزوماهذاالنوعمنالعقودالتً
 المادتٌن فً علٌه المنصوص الرسمً لئلجراء مهامهم، ممارسة 5أثناء 6و رقم القانون 27-88من فً سنة12المإرخ ٌولٌو

والمتضمنتنظٌمالتوثٌق.1988

 القسم التاسع

 المزاٌد الحقٌقً أو الصدٌق أو التصرٌح بهمااختٌار 

ٌخصالمزادأوعقودبٌعاألموالالمنقولةبعد: 119المادة  فٌما ٌسمحبهما، إناالختٌارأوالتصرٌحبالمزاٌدالحقٌقًأوالصدٌقعندما
(4)%.2.5األربعوالعشرٌنساعةمنالمزادأوالعقد،ٌخضعانلحققدره

(5)ملؽاة. :111المادة 

 القسم العاشر

 الدٌــــون

%.1ٌخضعنقلالدٌونوالتنازلعنهاوتحوٌلهابمقابللحققدره: 111المادة 

(6)وٌحصلهذاالحقعلىالرأسمالالمعبرعنهفًالعقدالذيتناوله.

 القسم الحادي عشر

 مبادلة العقارات

                                                 
 .2222يٍ ق. و. نسُح  19و   1994يٍ ق.و. نسُح  35تًىجة انًادتيٍ  يعذنح: 218انًادج  (5)
 .2212يٍ ق.و نسُح  19و 2225يٍ ق.و نسُح   19و  2222يٍ ق.و نسُح  18:  يعذنح تًىجة انًىاد 222انًادج  (1)
 .2222يٍ ق و نسُح  18:  يعذنح تًىجة انًادج 221انًادج  (2)
 . 2212يٍ ق.و نسُح  22و  2222يٍ ق.و نسُح  18،  1992يٍ ق.و نسُح  64،  1985يٍ ق.و نسُح 122: يعذنح تًىجة انًىاد  222انًادج  (3)
 . 2222يٍ ق.و نسُح  17و  1994يٍ ق.و نسُح  36: يعذنح تًىجة انًادتيٍ 223انًادج  (4)
 . 2211يٍ ق.و نسُح   22و يهغاج تًىجة انًادج   2222يٍ ق.و. نسُح   22و  2222يٍ ق.و نسُح  26: يعذنح تًىجة انًىاد 224انًادج  (5)
 . 2222يٍ ق.و نسُح 19نًادج : يعذنح تًىجة ا225انًادج  (6)
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ٌحصلهذاالحقعلىقٌمةحصةواحدةعندماتكونالحصصالمتبادلة%،و2,5ٌخضعتبادلاألموالالعقارٌةلحققدره: 117المادة 
 متساوٌةالقٌمة.

(7)وإذاكانفارقأوفابضبٌنحصةوأخرى،ٌحصلأٌضاالحقالخاصعلىالتحوٌبلتبمقابلعنالفارقأوالفابض.

(8)ملؽاة. : 116المادة 

 القسم الثانً عشر

 الزبائن لقاء عوضنقل ملكٌة المحالت التجارٌة و 

%.5ٌخضعنقلملكٌةمحبلتتجارٌةأوزبابنبمقابللرسمقدره:118المادة 

وٌحصلهذاالحقعلىأساسسعرالبٌع،وشهرةالمحلالتجاريوسعرالتنازلعنحقاإلٌجارواألشٌاءالمنقولة،أوؼٌرهامناألشٌاء
 المستعملةفًاستؽبللالمحلالتجاري.

ونهذهاألشٌاءموضوعجردمفصلوتقدٌريٌحررفًكشؾمتمٌزعلىاستماراتخاصةتقدمهااإلدارةلدىالمكتبالذيوٌجبأنتك
ٌطلبمنهاإلجراءعلىأنتودعثبلثنسخمنهمحررة.

بضابع،ثمنخاص،وأن%،علىأنٌشترطفٌماٌخصهذهال2,5والتخضعالبضابعالجدٌدةالتًٌجهزبهاالمحلالتجاريإاللحققدره
تكونمعٌنةومقدرةمادةبمادةفًكشؾمتمٌزعلىأنتودعثبلثنسخمنهمحررةعلىاستماراتخاصةتقدمهااإلدارةلدىالمكتبالذي

(1)ٌطلبمنهاإلجراء.

 القسم الثالث عشر

 بٌع العقار الشائع

(2)%،الحصصواألنصبةالمكتسبةعنطرٌقالبٌعالشابعألموالمنقولةؼٌرقابلةللقسمة.1,5تخضعلحققدره: 113المادة 

%،الحصصواألنصبةالشابعةألموالعقارٌةمكتسبةعنطرٌقبٌعالعقارالشابعبالمزاد.3تخضعلحققدره: 190المادة 

(3)شٌوع.،إذاحصلالشراءمنأحدالمشتركٌنفًال1,5%ٌحددهذاالحقبمعدل

 القسم الرابع عشر

 نقل الملكٌة مجانا

.%5قدرهتسجٌلرسماألحٌاءبٌنالهباتعلىٌُحّصل: 195المادة 

 .لتسجٌلرسمامناإلعفاءمنتستفٌد،األزواجبٌنواألولىالدرجةمنألصولابٌنالواقعةاألحٌاءبٌنالهباتأنؼٌر

هذامن 218 ادةالمفًعلٌهصوصلمناعدللمباتحّصلالتسجٌلرسومإن،فاجتماعٌةوحصصأأسهمفًتتمثلالهباتكانتإذاماحالةفً
(4)ن.القانو

(5)ملؽاة. : 191المادة 

تعفىأٌلولةالمرتباتالعمرٌةبٌناألزواجأوبٌناألقرباءمنعمودالنسب،منرسومالهبةمجانابٌناألحٌاءأوعنطرٌق: 199المادة 
الوفاة.

إنالعقودالتًتتضمنإماتصرٌحامنقبلالموهوبلهأوممثلٌهوإمااعترافاقضابٌابهبةٌدوٌةتخضعلرسمالهبة.: 191المادة 

(6)ملؽاة.: 191المادة 

%،حسبكلالحصةالصافٌةالعابدةإلىكلذيحق.5ٌحصلحقنقلالملكٌةبسببالوفاةبمعدل:  197المادة 

%،بالنسبةلؤلصولوالفروعواألزواج.3المنصوصعلٌهفًالفقرةأعبله،ٌخفضإلىؼٌرأنالحق

 %إذاتعلقاإلرثبؤصولعقارٌةلمإسسة،عندماٌلتزمالورثةبمواصلةاالستؽبلل.3وتخفضهذهالنسبةإلى

الفرديالذيكانٌشؽلهعلىالسكنالملكٌةبسببالوفاةدفعحقوقنقلالحٌاةمنوٌعفىالورثةمناألصولوالفروعوالزوجالباقًعلىقٌد
 (7)الهالكوعلىملحقاتهالمباشرةأٌضا.

ومكرر: 197المادة  للسكن" فًحسابات"التوفٌر أو للتوفٌرواالحتٌاط الوطنً لدىالصندوق أمبلكمودعة من التركاتالصادرة إن
236ىقٌدالحٌاة،تعفىمنرسمنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةالمنصوصعلٌهفًالمادةالمستفٌدمنهااألصولوالفروعأوالزوجالباقًعل

 (8)أعبله.

                                                 
 . 2222يٍ ق.و نسُح  22و  1999يٍ ق.و نسُح   28، 1994يٍ ق.و نسُح  37،  1983يٍ ق.و نسُح  112: يعذنح تًىجة انًىاد 226انًادج  (7)
 .1985يٍ ق.و نسُح  123: يهغاج تًىجة انًادج 227انًادج  (8)
 2222يٍ ق.و. نسُح  22و   2222يٍ ق.و. نسُح  26، 1994يٍ ق.و. نسُح  38، 1992ُح يٍ ق.و. نس 59: يعذنح تًىجة انًىاد 228انًادج  (1)
 . 2222يٍ ق.و. نسُح  23و  1994يٍ ق.و. نسُح  39: يعذنح تًىجة انًادتيٍ 229انًادج  (2)
 . 2222يٍ ق.و. نسُح  22و  2222يٍ ق.و. نسُح  26،  1994يٍ ق.و. نسُح  42: يعذنح تًىجة انًىاد 232انًادج  (3)
 .2214يٍ ق.و. نسُح  11: يعذنح تًىجة انًادج 231انًادج (4)
 .2222يٍ ق.و نسُح  26يهغاج  تًىجة انًادج   232انًادج  (5)
 .2222يٍ ق.و نسُح  26: يهغاج  تًىجة انًادج 235انًادج  (6)
 .2224يٍ ق.و. نسُح    14و   2222يٍ ق.و. نسُح  21و  1994يٍ ق.و. نسُح  41و 1992يٍ ق.و. نسُح   62، 1986يٍ ق.و. نسُح  57،  1982يٍ ق.و. نسُح  53:  يعذنح تًىجة انًىاد 236انًادج  (7)
 .1981يٍ ق.و. نسُح  67ويعذنح تًىجة انًادج  1978يٍ ق.و نسُح  85يكزر: يحذحح تًىجة انًادج  236انًادج  (8)
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(9)ملؽاة.: 196المادة 

%عنكلولدفًكفالتهأٌاكانعددأوالده.10بٌحددمعدلالتخفٌضمنالضرٌبةالمستحقةالذيٌستفٌدمنهكلوارث: 198المادة 

ىأوالدالهالكالقصر،حسبالشروطنفسها.تطبقهذهاألحكامأٌضاعل

أوالموصىلهماالستفادةإن منالطابعوإجراءاتالتسجٌلعنكلولدحًللورثة معفاة الحٌاة شهادة إما بتقدٌم الحكممشروطة منهذا
(1)وممثلًالذٌنتوفوامنقبلوإمانسخةمنشهادةالوفاةلكلولدتوفًمنذفتحالتركة.

تعفىمنرسومنقلالملكٌةمجانا،الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةالخٌرٌة؛ؼٌرالهباتوالوصاٌاالمشار:193المادة 
منهذاالقانونوشركاتاإلسعاؾالتعاونٌةوؼٌرهامنالشركاتالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةوالتًتخصصمواردها301إلٌهافًالمادة

المساعدة.إلىخدمات

الصفة.وٌبتفًصفةالخٌرٌةللهباتوالوصاٌابموجبالقرارالذيٌرخصبقبولتلك

تعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةمجانا،ماٌلً:: 110المادة 

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالشبابوالتربٌةالشعبٌةالمعترؾبمنفعتهاالعمومٌةوالتًتساعدهاالدولة؛ -1

اتوالوصاٌاالخاصةبمبالػمنالنقودأوبالعقارات،المقدمةإلىالمإسساتالتًلهاالشخصٌةالمدنٌةؼٌرالتًأشٌرإلٌهافًالمادةالهب -2
منهذاالقانون،معوجوبتخصٌصهذهالتبرعاتبالنسبةللمستفٌدٌنمنهالشراءأشٌاءفنٌةوأثرٌةأوأشٌاءلهاطابعتارٌخًأوكتب301

 (2)مطبوعاتأومخططاتمخصصةبؤنتكونفًمجموعةعمومٌةأولصٌانةمجموعةعمومٌة؛أو

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىهٌباتالسكنالمعتدلالكراء؛ -3

 الهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعمومًوالتًتخصصمواردهاللخدماتالعلمٌةذاتالطابعالنزٌه؛ -4

 هباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالجمعٌاتالثقافٌة؛ال -5

ذاتالطابع -6 الفنٌة أو للخدماتالثقافٌة التًتخصصمواردها العمومًو ذاتالنفع إلىالمإسساتالعمومٌة المقدمة الهباتوالوصاٌا
 النزٌهوالتًتمقبولهالهذاالؽرضمنقبلالوزٌرالمكلؾبالمالٌة؛

 نوعالمقدمةلصالحالصندوقالوطنًللثورةالزراعٌة؛الهباتوالوصاٌامنكل -7

أمبلكالوقؾ؛ -8

%،علىاألقلفٌماٌخص60إنالرسومالمترتبةعلىمعطوبً،عجزةالحربومعطوبًالعملالذٌنأصابهمعجزبمقدار:  241المادة
(3)دج.5.000فٌضالهباتوالتركاتالتًٌتلقونها،تخفضبمعدلالنصؾمندونأنٌتجاوزهذاالتخ

تستفٌدمنالتعرٌفةالمطبقةعلىالتركاتالخاصةبعمودالنسب،التبرعاتالمقدمةلمصالحاألوالدالمتروكٌننتٌجةحوادث:  242المادة 
الحرب،عندماٌكونونقدتلقوامساعداتوعبلجاتبدونانقطاعطٌلةحداثتهممنقبلناقلالملكٌة.

236منالمادة«1»تستفٌد،أٌضا،منالتعرٌفةالمطبقةعلىنقلالملكٌةمجانا،كماهومنصوصعلٌهافًالجدول:مكرر    242المادة 
(4)منقانوناألسرة. 123منالقانون،التبرعاتالمقدمةلصالحاألوالدالمكفولٌنضمنالشروطالمحددةبموجبأحكامالمادة

المنقولةمنهاوالعقارٌةأوالمماثلةلهاالقابلةلنقلملكٌتهاعنطرٌقاإلرث،تخضعللرسومالمنصوصإناألموالالمحبسة:  243المادة  
أعبله.،2- 53منهذاالقانونوالتًتحسبعلىقٌمةحقاالنتفاعلؤلموالالمذكورة،المحددةطبقاللمادة236علٌهافًالمادة

 عشر القسم الخامس

 القسمة

قسمةاألموالالمنقولةوالعقارٌةبٌنالشركاءفًالملكوالشركاءفًاإلرثوالشركاءمعالؽٌر،%،1.5تخضعلحققدره: 111لمادة ا
 .دامتلهامبرراتبؤيصفةكانت،ما

من246و245وإذاكانهناكرجوعفانالحقعلىموضوعالرجوع،ٌحصلحسبالمعدلالمقرربالنسبةللبٌوع،طبقاألحكامالمادتٌن
(5)قانونالتسجٌل.

ٌمكنأنتدفعالحقوقالمطبقةعلىاألحكامالقضابٌةالتًتتضمنالمصادقةعلىقسمةعقارقضابً،دفعامإجبلعن:مكرر 111المادة 
 طرٌقسندتحصٌلشخصًأوجماعً.

(6)لٌة.تحددكٌفٌاتتطبٌقهذهالمادة،عندالحاجة،بموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالما

(7)%.2.5ٌخضعالرجوععنقسمةاألموالالمنقولةلحققدره:  245المادة

                                                 
 . 2222يٍ ق.و نسُح 26:  يهغاج تًىجة انًادج 237انًادج  (9)
 . 2222يٍ ق.و. نسُح  21و  1994يٍ ق.و. نسُح  42،  1992يٍ ق.و نسُح  54: يعذنح تًىجة انًىاد 238انًادج  (1)
 .1992يٍ ق. و. نسُح  61: يعذنح تًىجة انًادج 242انًادج  (2)
 .  1994يٍ ق. و. نسُح    43: يعذنح تًىجة انًادج   241انًادج  (3)
 .  1985يٍ ق. و. نسُح    24يكزر: يعذنح تًىجة انًادج    242انًادج  (4)
 . 2222يٍ ق.و. نسُح    24: يعذنح تًىجة انًادج   244انًادج  (5)
 . 2215يٍ ق.و. نسُح  21يكزر: يحذحح تًىجة انًادج    244انًادج  (6)
 .2222ق.و. نسُح يٍ    24و    1994يٍ ق. و. نسُح    44: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   245انًادج  (7)
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(8)%.5نالرجوععنقسمةاألموالالعقارٌة،ٌخضعلرسمقدره: إ117المادة

تعفىمنرسومالتعدٌلعندقسمةتركةتتضمنمنحأحدالشركاءفًالقسمة،كلاألمبلكالمنقولةوالعقارٌة،المشتملة-: أوال116المادة 
ج،د500.000األمبلكالتًٌكتسبهاالشرٌكفًالقسمةالمستفٌدحتىمبلػعلىمستثمرةفبلحٌةوحٌدة،قٌمةالحصصواألنصبةمنهذه

ة،إذاكانهذاالمستفٌدٌسكنالمستثمرة،وٌساهمفًفبلحتهافعبل.وٌطبقذلكلدىفتحالترك

(سنواتأوتوفًدونأنٌواصلها05ؼٌرأنهإذاتوقؾالشرٌكفًالقسمةالتًٌستفٌدمنهاشخصٌاعنالزراعةطوالمدةخمس)ثانٌا :
(1)فعالضرٌبةؼٌرالمحصلةفورا.أوٌجبعلٌهمداألولأعبلهالمستفٌدأوورثتهقانونامنحقاالستفادةمنحكمالمقطعورثته،ٌجرد

 القسم السادس عشر 

 الشركات

بٌنالشركاءأو:118المادة  أوعقارٌة التًالتتضمننقلأموالمنقولة التحوٌلأودمجالشركات، أو التمدٌد التكوٌنأو تخضععقود
دج.1000،دونأنٌقلهذاالحقعن%0.5أشخاصآخرٌنأوالتكفلبدٌون،لحققدره

دج،وٌصفىالحقمنرأسمال300.000دج،والٌتعدى10.000ؼٌرأنهفًالحالةالخاصةبشركاتاألسهم،ٌجبأالٌقلهذاالحقعن
(2)الشركة.

التتمتصفٌتهإالبالنسبةلجزءمنرأسمالالشركةالذيٌتجاوزرأسمالأعبله،248إنالرسمالنسبًالمإسسبموجبالمادة:113المادة 
الشركةالمفروضعلٌهالرسمسابقاعندإقفالالسنةالمالٌةللشركةوذلكفٌماٌخصالزٌادةفًرأسمالالشركاتذاتالرأسمالالمتؽٌر.

%،عندماٌطبقعلىالعقودالمتضمنةالزٌادةعنطرٌقدمج1بمعدلأعبله،248ٌحصلالرسمالمإسسبموجبالمادة :110المادة 
األرباحأواالحتٌاطاتأواألرصدةبمختلؾأنواعهمنرأسمالالشركاتأوالجمعٌاتالمإسسةبصفةقانونٌة.

عندماتكوناألرباحأواالحتٌاطاتأواألرصدةأعبله248المنصوصعلٌهفًالمادةٌبقىالرسمعلىالحصةالمقدمةمستحقاحسبالمعدل
(3)المدمجةفًرأسالمال،قدتحملتالضرٌبةعلىأرباحالشركات.

اتالعمومٌةةتقدٌمرأسمالالمإسساتوالهٌبأعبله،إدماجاالحتٌاطالخاصبإعادة248ةؼٌرأنه،ٌعفىمنالرسمالمنصوصعلٌهفًالماد
للقانونرقم اإلدماجتطبٌقا ٌتمهذا القانونالتجاري،عندما المإرخفً01-88التًٌسريعلٌها المتضمنالقانون1988ٌناٌرسنة12، ،

.1988منقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة13ةالتوجٌهًللمإسساتالعمومٌةاالقتصادٌةوأحكامالماد

،حٌزالتطبٌق.1991لسنةمنقانونالمالٌة143أسمالالمإسساتالعمومٌةعندماتتمفًإطاروضعأحكامالمادةكماتعفىالزٌاداتفًر

(4)ملؽاة.: 115لمادة ا

(5)ملؽاة.مكرر: 115المادة 

 القسم السابع عشر 

 البٌوع والعقود األخرى الناقلة للملكٌة أو حق االنتفاع ألموال عقارٌة أو حقوق  

 وضعأو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق اإلجارة لقاء  عقارٌة أو لمحالت تجارٌة 

: 111المادة  قدره لرسم 5تخضع المادتٌن فً الواردة األحكام مراعاة مع البٌوع258و%255، وإعادة والبٌوع المزاٌدات أدناه،
المتفقعلٌهابموجبعقودالبٌعمعحقاستردادالبٌوعوفاًءلبللتزاموالتنازالتوإعادةالتنازالتوالسحوبالتًتمارسبعدانقضاءاآلجال

وجمٌعالعقوداألخرىالمدنٌةواإلدارٌةوالقضابٌةالتًتنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعبؤمبلكعقارٌةبمقابلمالً.

،والمعدللبعضأحكامالمرسومرقم1983وسنةماٌ21المإرخفً،344- 83منالمرسومرقم2تخضعالعملٌاتالمنجزةتطبٌقاللمادة
،15- 64 فً 20المإرخ سنة للمصلحة1964ٌناٌر التقدٌري بالرأي األخذ بعد المسبقة الوالً لرخصة المعامبلت، بحرٌة والمتعلق ،

(6)المختصةفًاإلدارةالمالٌة.

%،ولكنفقط5ألموالمننفسالنوع،تخضعلنفسالرسمالذيقدرهإنالمزاٌداتالخاصةبإعادةالبٌععلىذمةالمشتري:119لمادة ا
(7)بالنسبةلماٌتجاوزثمنالمزاٌدةالسابقةإذاتمدفعالرسمعنها.

(8)ملؽاة. :111المادة 

نتفاعأوحقالتمتعالعقودالتًتنقلملكٌةعقاراتتوجدفًبلدانأجنبٌةأوحقاالمنحقوقالتسجٌل%3تخضعلرسمقدره:111المادة 
(9)بها.

                                                 
 .2222يٍ ق.و. نسُح   26و    1994يٍ ق.و نسُح    45: يعذنح تًىجة انًادتيٍ  246انًادج   (8)
 .1994يٍ ق.و. نسُح   46و   8619يٍ ق.و نسُح   58: يعذنح تًىجة انًادتيٍ  247انًادج   (1)
 .   2222يٍ ق.و. نسُح  25و  1993يُق.و.خ. نسُح  35،  1991يٍ ق.و.خ. نسُح  15، 1992يٍ ق.و.  65، 1987يُق.و.نسُح  39، 1983يٍ ق.و. نسُح  113: يعذنح تًىجة انًىاد 248انًادج  (2)
 . 2211يٍ ق.و نسُح  23و  1991ق.و.خ نسُح  16و 1988يُق.و.خ  3،  1987ق.و نسُح  يٍ  42، 1983يٍ ق.و نسُح  114: يعذنح تًىجة انًىاد 252انًادج   (3)
   . 1991يُق.و.خ نسُح  17: يهغاج تًىجة انًادج 251انًادج  (4)
 . 2211يٍ ق.و نسُح   22و يهغاج تًىجة انًادج  1989يٍ ق.و نسُح  26ويعذنح تًىجة انًادج  1988يٍ ق.و..خ. نسُح  4يكزر: يحذحح تًىجة انًادج  251انًادج  (5)
 .  1999يٍ ق.و نسُح  32و  1994يٍ ق.و نسُح  47، و  1992يٍ ق.و نسُح   62، 1985يٍ ق.و نسُح  125: يعذنح تًىجة انًىاد   252انًادج (6)
 .  1999يٍ ق.و نسُح    32و    1994يٍ ق.و نسُح   48: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   253انًادج  (7)
 .  2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج  254انًادج  (8)
 .  1999يٍ ق.و نسُح    29و    1994يٍ ق.و نسُح    49: يعذنح تًىجة انًادتيٍ   255انًادج (9)
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 لملكٌة أو عوض لقاء لملكٌة كامبل نقل المتضمنة الموثقة العقود جمٌع فً الملكٌة نقل ثمن (2نصؾ)/لزوما ٌدفع أن ٌجب-1:117المادة 
 .أوالزبابن التجارٌة وكذلكالمحبلت عقارٌة حقوق أو لعقارات النتفاع حقا أو الرقبة

،بؤيوكذلك،فإنالدفعبمرأىوبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلزامًفًجمٌعالقسماتأوفًجمٌعالعقودأوالعملٌاتالتًمنآثارها،المنح
وسٌلةكانت،لشرٌكأولشخصثالث،الملكٌةبكاملهاأوملكٌةالرقبةأوحقاالنتفاعلعقاراتأومحبلتتجارٌةتابعةألموالشركة.

لشركات، المعدلة أو المإسسة العقود الشركاتوعلى أوحصصفً أسهم عن التنازل المتضمنة العقود على التدابٌر هذه وتطبقكذلك،
تؤسٌس عقود وكذا االحتٌاطاتواألرباح دمج عنطرٌق فًرأسمالشركة الزٌادة العملٌاتالمتضمنة أو العقود ذاتالشركاتباستثناء

قدٌمشهادةللموثقتثبتإٌداعالتقدٌماتلدىبنكمعتمد.أجنبًشرطترأسمال

العقودالموثقةالتًالٌترتبعلٌهاتدفقمالًنقدي،لٌستمعنٌةبهذهاألحكام.

صؾنأجلبٌنٌديالموثقمحررالعقدإلىؼاٌةتشكٌلحلولكلإذاكانالثمنأوجزءمنالثمنقاببلللدفععندأجل،فإنالدفعٌتمعند-2
ثمننقلالملكٌةالذيٌجبأنٌحررلزوما. (1/2)

ثمننقلالملكٌةكإٌداع،الٌمكنهمالتخلً(1/2نصؾ)إنالموثقٌنوالموظفٌنالعمومٌٌنوالمودعٌناآلخرٌنالذٌنتلقوااألموالالممثلةل-3
فًالمادة المماثلةوالتًٌمتدتطبٌقأحكامها383عناألموالإالضمنالقواعدالمنصوصعلٌها والرسوم منقانونالضراببالمباشرة

(1)علىجمٌعالحقوقوالرسوموالضراببالسارٌةالمفعولوالتًتتكفلبهامصالحالتحصٌلالمختصة.

،ٌمكنللموثقٌنالتخلًعناألموالٌوما(30ؼٌرأنه،فًحالةعدمحصولهمعلىردعلىالوضعٌةالجبابٌةللبابعفًأجلأقصاهثبلثٌن)
المودعةفًحساباتهمبدفعهاللبابع.

ٌبدأسرٌانهذااألجلابتداءمنالتارٌخالذيٌود ةالذيٌحتويعلىكلالمعلوماتو عفٌهعلىمستوىمدٌرٌةالضراببللوالٌةطلبالوضعٌةالجباٌب
المتعلقةبالصفقة.

ةٌ امبعدإبرامالعقد.تسلمنسخةمنالطلبإلىالبابعبناًءعلى10جبأنٌودعمقابلوصلاستبلمفًأجلعشرة)إنطلبدراسةالوضعٌةالجباٌب (ٌأ
التماسه.

أعبله،والتًالتتضمنالبٌانبالدفعبٌنأٌدي-1إنمصالحالتسجٌلترفضاإلجراءبالنسبةلجمٌععقودنقلالملكٌةالمشارإلٌهافً-4
الموثق.

ةكلمخالفةلؤلحكامأعبلهتإديإلىالتحصٌلالفوريمنقبلإدارةالتسجٌللرسممساويلمبلػالثمنفضبلعنالرسومالقانونٌةالمترتب-5
علىالعقد.

للمالالذيهوموضوعنقلالملكٌةبناءعلى عبالمزادالعلًن الرسمبشتىالوسابلوالسٌماعنطرٌقالٌب ٌتابعتحصٌلهذا طلبإدارةالتسجٌل،بعدو
أسفلالطلباإلداري. ٌتبعلهوجودالمالوٌوضعًف الذي سالمجلسالقضاًب اإلطبلععلىأمرمنرٌب

دج،أوبإحدى100.000إلى500وفضبلعنذلك،ٌعاقبعننفسالمخالفةبحبسلمدةتتراوحمنشهرإلىخمسسنواتوبؽرامةمن
مندوناإلخبللبجمٌعالعقوباتالجبابٌةاألخرى.هاتٌنالعقوبتٌنفقط،وذلك

علىالموظفٌن فًالمقطعالسابقعلىكلشرٌكمندوناإلخبللبتطبٌقالعقوباتالتؤدٌبٌة العقوباتالمنصوصعلٌها أٌضا، وتطبق،
العمومٌٌن.

التسجٌلالدلٌلعلىنقلملكٌةخفٌةتتضمنرسوماعقارٌةوكذلكالمادة،تطبقكذلككلماقدمتإدارةإنالعقوباتالمنصوصعلٌهافًهذه
 محبلتتجارٌةأوزبابن.

اتسكنومتملكٌعفى: 116 المادة لالهٌباتالباعتها نالدفعبمرأىوبٌنٌديالموثقٌنالمكلفٌنمةالبٌعباإلٌجار،ؽٌصعمومٌةللسكنتبعا
أعبله. 256بتحرٌرالعقودالمتضمنةنقلالملكٌة،وهذابؽضالنظرعناألحكامالمنصوصعلٌهافًالمادة

كشرٌطةتقدٌمةالتوفٌرمنأجلالسكن،وذلصٌؽعمومٌةللسكنتبعالالهٌباتالباعتهااتالتًسكنالمنهذااإلعفاءمتملكو،أٌضا،وٌستفٌد
ترفقنسخةمنهذه.عندهشهادةٌعدهاالصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطٌثبتفٌهاوجودمبلػثمنالسكنالذيٌنويالتنازلعنهكودٌعة

الوثٌقةبعقدالبٌعمعفاةمنرسمالطابعوالتسجٌل.

المبالػالمتبقٌةأمافًالبٌوعالمنجزةفًإطارالترقٌةالعقارٌةذاتالطابعالسكنًأساسا،فإنالمبالػالتًٌجبدفعهابمرأىوبٌنٌديالموثق،هً
فًعقدالحفظو/أوفًدفترالشروطأوفًعقدالبٌععلىتصامٌم.منثمنالبٌعالذيسبقتحدٌده

 (2)قاولٌنفًالترقٌةالعقارٌةمنهذااإلجراءعلىتقدٌممستخرججدولالضراببالمصفىالذيلمٌمرعلىتارٌخهشهر.وتتوقؾاستفادةالم

المنصوصعلٌهفًالملكٌةتعفىمنرسمنقل-: أوال118المادة  الشباب252المادة القانون،االقتناءاتالعقارٌةالتًٌقومبها منهذا
الصندوق"أو " المصؽرالقرضلدعمالوطنًالصندوق " أو " تشؽٌلالشبابلدعمالوطنًالصندوق " إعانةمنالمإهلونلبلستفادةذووالمشارٌع

،قصدإنشاءنشاطاتصناعٌة."البطالةعلىللتؤمٌنالوطنً

لعمومٌةالمإهلةفًمجالالتهٌبةالعقارٌة.تستفٌدأٌضامنهذااإلعفاء،ضمنالشروطنفسها،المشترٌاتالعقارٌةالتًتقتنٌهاالهٌباتا

فًالماد-ثانٌا  المنصوصعلٌه نقلالملكٌة والجمعٌات253و252تٌنٌعفىمنرسم الشركاتالتعاونٌة تقتنٌه القانونكلما منهذا

                                                 
يُق.و.خ. نسُح  27و  2214يٍ ق. و. نسُح  12و 2011يُق.و.خ نسُح  7و  2212يٍ ق.و.خ نسُح  11و  2227نسُح يٍ ق و  26و  1998يٍ ق.و نسُح  23و 1996يٍ ق و نسُح  53: يعذنح تًىجة انًىاد   256انًادج (1)

  .2218يٍ ق.و نسُح  23و  2215
 .  2000يٍ ق.و نسُح    26و  1994يٍ ق.و نسُح    50و  1993يٍ ق.و نسُح    36: يعذنح تًىجة انًىاد   257انًادج  (2)
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من االجتماعٌة، الصحة على الحفاظ أو الخٌري العمل أو المساعدة تقدٌم تهدؾإلى التً العمومٌة والجمعٌاتالمعترؾبمنفعتها الثقافٌة
عقاراتالزمةلسٌرمصالحهاأوخدماتهااالجتماعٌة.

عملٌاتالشراءالعقارٌةالتًتقومبهاالجماعاتهذاالقانون،من253و252المادتٌنعفىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًت-ثالثا
(3)المحلٌةمنأجلتهٌبةالمناطقلتعمٌرهاحسباألولوٌة.

اعفى،أٌضا،منرسمنقلالملكٌةالمذكورأعبله،العقودالتًٌبٌعبمقتضاهادٌوانالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريفًالوالٌةللموفرٌنشققت–رابعا
جماعٌةومبنٌةضمننطاقالتوفٌرمنأجلالسكن.موجودةفًعمارات

العقودالتًتتضمنبٌعالبناٌاتأوأجزاءالبناٌاتذاتاالستعمالالمذكورأعبله،عفى،باإلضافةإلىذلك،منرسمنقلالملكٌةت–خامسا
 ٌمالمتعلقبالترقٌةالعقارٌة.السكنًأساسا،المنجزةبعنوانعملٌاتالترقٌةالعقارٌةوفقالشروطالمحددةفًالتنظ

ٌةالٌستفٌدالشخصالواحدمنهذااإلعفاءإالمرةواحدة،ماعدافًحالةإعادةاستعمالحاصلالبٌعفًإطارشراءبناٌةأوجزءمنبنا
ذاتاستعمالسكنًأساساتكونقدأنجزتبمقتضىعملٌاتالترقٌةالعقارٌةالمذكورةأعبله.

منهذاالقانون،كلمنعملٌاتبٌعاألراضًالناجمةعنعملٌةالتجزبة 252منرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادةٌعفى-سادسا
والمهٌؤةوالصالحةلبناءمساكنخصٌصا.

والٌطبقهذااإلعفاءإالعندماٌتعلقاألمربالعملٌةاألولىلبٌعقطعةاألرضالمعنٌة.

منقانونالتسجٌل،عملٌاتبٌعالبناٌاتذاتاالستعمالالربٌسًللسكن252رسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادةتعفىمن-سابعا
والسكن التساهمً االجتماعً والسكن االجتماعً والسكن باإلٌجار البٌع للسكنحسبإجراء والهٌباتالعمومٌة الدولة تنازلتعلٌها التً

(1)الرٌفً.

منهذاالقانون،عقودنقلالملكٌةعنطرٌقالتنازلعناألمبلكالعقارٌة 252ىمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادةتعف-ثامنا
(2)ذاتاالستعمالالسكنً،منقبلالبنوكوالمإسساتالمالٌةوالمقتناةمنطرفهاكضمانلعملٌاتتموٌلاقتناءالسكناتلصالحالخواص.

تعفىمنحقوقالتسجٌل،عملٌاتنقلملكٌةالتجهٌزاتأوالعقاراتالمهنٌةالتًأعادالمقرضالمإجرالتنازلعنهالصالحالمقرض-تاسعا
(3)المستؤجرعنداستعمالهذااألخٌرحقالخٌاربعنوانإعادةالتنازل.

التالٌة:لمتملك،االكتساباتتعفىمنرسمنقلالملكٌةلقاءعوضالذيهوعلىعاتقا-1:113المادة 

العقاراتالمبنٌةوالمقررهدمها.-

للسكن.البناءاتالمستعملةللسكنؼٌرالمتممةأوالمخصصةألنتكونصالحة-

هذااإلعفاءمشروطبماٌلً:-2

 ًٌوجدبها.بؤنٌكونالمتملكشخصاطبٌعٌاوأنالٌكونلدٌهأيعقارٌستعملللسكنفًالمدٌنةالت(1

بؤنٌتضمنعقدالتملكالتعهدمنقبلالمتملك:(2

نبؤنٌقومخبللأجلأربعسنواتابتداءمنتارٌخالعقدبجمٌعاألشؽالالضرورٌةحسبالحالةمنأجلتشٌٌدعقارللسكنأواالنتهاءأوم-
أجلجعلالعقارصالحللسكن.

 (سنوات،ابتداءمنتارٌخعقدالتملك.10العقارأوجزءمنهالمبنًخبللأجلعشر)بؤنالٌقومبالبٌعمرةثانٌةلكل-

بؤنتخصصالمحبلتالمحدثةهكذاأوالمصلحةأوالمنتهٌة،لسكنالمتملكفٌماٌخصثبلثةأرباعمساحتهاالكلٌةعلىاألقلوأنالتكون(3
ة.موضوعكراءطٌلةعشرسنواتماعداحالةالقوةالقاهر

عندانقضاءأجلأربعةأعوام.(أعبله،2بؤنٌثبتالمتملكاالنتهاءمناألشؽالالمنصوصعلٌهافً(4

ؼٌرقابلللتخفٌض،ٌحسبعلى%،5المذكورة،الشروطالمبٌنةأعبله،فٌطبقعلٌهمرسمقدرهوإذالمتتوفرفًالمستفٌدٌنمناالكتسابات
مبلػالثمنزٌادةعنرسمنقلالملكٌةالمستحق.

بالنسبةألجلأربع):170المادة  المنصوصعلٌهفً04ٌمكنأنٌمنحتمدٌدقدرهسنةؼٌرقابلةللتجدٌد  259(منالمادة2(سنوات،
عبله،منقبلمدٌرالضراببللوالٌةالمختصإقلٌمٌا.أ

وٌجبأنٌكونالطلب.أعبله259وٌجبأنٌقدمطلبالتمدٌدخبللالشهرالذيٌسبقانقضاءأجلاألربعسنواتالمشارإلٌهفًالمادة
معلبلوٌبٌناألجلاإلضافًالبلزملئلنهاءالعاديلؤلشؽالالتًشرعفٌها.

(4)ب،عنداالقتضاء،أنٌمارسالطعنلدىالسلطةالعلٌاالمختصة.وٌمكنللطال

إنالعملٌاتمنكلنوعالمنجزةبٌنالبلدٌاتوالؽٌروالمتعلقةباالحتٌاطاتالعقارٌةالبلدٌة،تعفىمنجمٌعالحقوقورسوم: 175المادة 
التسجٌلوالطابع.

                                                 
نسُح يٍ ق. و.    26و 1999يٍ ق.و. نسُح  32و 1997يٍ ق و نسُح  36،  1995يٍ ق.و نسُح  35و 1994يٍ ق و نسُح  51، 1991ق. و. نسُح يٍ   44،  1986يٍ ق.و. نسُح  62و   59: يعذنح تًىجة انًىاد    258انًادج  (3)

  .2218يٍ ق.و نسُح  24و  2211 نسُح يُق.و.خ 8و 2225يٍ ق.و نسُح  22و 2222
 .2225يٍ ق.و نسُح  22: يحذحح تًىجة انًادج  7-258انًادج  (1)
 . 2226يٍ ق.و نسُح  19: يحذحح تًىجة انًادج  8-258انًادج  (2)
  .2228يٍ ق.و نسُح  14: يحذحح تًىجة انًادج  9-258انًادج  (3)
 .1989يٍ ق.و. نسُح  58: يعذنح تًىجة انًادج 262انًادج  (4)
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ٌمكنلؤلشخاصالمشارإلٌهمفمكرر: 175المادة  فًعقد7الفقرة-2ًالمادة )أ.ب.ج.(منقانونالرسومعلىرقماألعمال،أنٌشٌروا
كامالمادةالتملكعندقٌامهمبعملٌةالشراءإلعادةالبٌع،إلىاستعدادهمعلىإعادةالبٌعفًمدةسنتٌنعلىاألكثر،علىأنٌثبتواتقٌدهمبؤح

الحالة:.فًهذهمنهذاالقانون(2و1)الفقرتٌن71

 التحصلرسومنقلالملكٌة،إالعندإعادةالبٌعوبؽضالنظرعننقلالملكٌةالسابق. -1

 تبقىالرسومالمستحقةعلىالبابعقابمةعلىعقدالتملك،لكنالتحصلإالعندالبٌعفًأجلالسنتٌنالسابقتًالذكر. -2

الرسمالمصفى التملككتسبٌقعلىمبلػالرسمعلىالقٌمةحسبمإقتاٌجبأنٌدفعمبلػمناسبلناتجهذا سعرالشراءعندتسجٌلعقد
المضافة.

ةوفًحالةعدمإعادةالبٌعفًأجلسنتٌن،ٌجبعلىالمشتريفًالشهرالذيٌنتهًفٌههذااألجلأنٌدفعرسومنقلالملكٌةؼٌرالمحصل
(1)عندالشراءمعخصمالتسبٌقالمسددوفقاللفقرةالسابقة.

تمددالسنتانإلىخمسسنوات،عندماٌتعلقاألمربقطعةأرضٌعادبٌعهابعدعملٌةالتجزبةإلىحصص.

 القسم الثامن عشر

 لقاء عوض لمنقوالت و أشٌاء منقولة البٌوع و غٌرها من العقود الناقلة للملكٌة

:171المادة  البٌوعوالصفقاتوالمعاهداتوجمٌعالعقود،% 2,5ٌخضعلحققدره البٌوعوالتنازالتورد المزاٌداتوالبٌوعوإعادة
سواءكانتمدنٌةأوقضابٌة،الناقلةللملكٌةبمقابللمنقوالتوحتىالبٌوعمنهذاالنوعالذيتقومبهالدولة.

ولة،تخضعلنفسالرسم،ولكنفقطبالنسبةلماٌتجاوزثمنالمزاٌدةالسابقةإنالمزاٌداتالخاصةبإعادةالبٌععلىذمةالمشتريألموالمنق
إذاتمدفعالرسمعنها.

وماٌلٌها،163وبالنسبةللبٌوعالعلنٌةوعنطرٌقالمزاٌدة،التًٌقومبهاالموظفونالعمومٌون،ضمنالكٌفٌاتالمنصوصعلٌهافًالمادة
بضابع،فٌحصلالرسمعلىمقدارالمبالػالتًٌتضمنهابصفةشاملةمحضرالجلساتالذيٌجبتسجٌلهفٌماٌخصالمنقوالتواألمتعةوال

(2)خبللاألجلالمحدد.

%،بٌعالطابراتوالبواخرأوالسفنالتًتستعملفًالمبلحةالبحرٌةؼٌرالٌخوتوسفنالنزهة.2ٌخضعلرسمقدره: 179المادة 

 قدره لرسم الع10وتخضع بدون%، أو مساعد بمحرك الشراعٌة، وؼٌر الشراعٌة النزهة، سفن الٌخوتأو ملكٌة نقل تتضمن التً قود
(3)محرك.

%:2,5ٌخضعإاللرسمنسبًقدره:  ال 171المادة 

 بٌعالمنقوالتوالسلعالذيٌتمبعداإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌةوإعادةاالعتبار. -1

 مان.البٌعالعلنًلؤلشٌاءالمقدمةكض -2

 البٌعالمتممعلىالرهونالزراعٌةوالفندقٌة. -3

 العقودأوالمحاضرالخاصةببٌعالسلعالتالفةعلىإثرحوادثالبحروكذلكبقاٌاالسفنالؽارقة. -4

 البٌعبالتراضًللمنتجاتالؽابٌة. -5

 لمستثمراتزراعٌة.مبٌعاتمحاصٌلزراعٌةقبلالجنًواألدواتالمنقولةللفبلحةوؼٌرهامناألشٌاءالتابعة -6

(4)ٌحصلهذاالرسمعلىالسعرالمعلنمعإضافةجمٌعاألعباءالمالٌة.

 الباب العاشر

 أو الخاضعة لتأشٌرة خاصة العقود التً ٌجب تسجٌلها على الحساب

 القسم األول 

 فً الدعاوى المدنٌة رسم التسجٌل القضائً على الحساب

تقٌدعلىالحسابهذهالقراراتالقضابٌةالتًتستفٌدمنهاالدولةوالوكالةالقضابٌةللخزٌنةوالوالٌاتوالبلدٌاتوالمإسسات: 171المادة 
العمومٌةذاتالطابعاإلداري،وتطالباإلدارةالجبابٌةبتسدٌدرسمالتسجٌلالقضابً.

الذيقدمتسبٌقامنه،مثلماهوالشؤنبالنسبةإلىالموضوعالربٌسًفًوعلىالعكسمنذلك،ٌستردمبلػرسمالتسجٌلالقضابًللطرؾ
(5)الحكمباإلدانة.

 

 

                                                 
 .1996يٍ ق و نسُح  54يكزر:  يعذنح تًىجة انًادج  261انًادج  (1)
 .2222يٍ ق و نسُح  23و  1994يٍ ق و نسُح  52تًىجة انًادتيٍ  : يعذنح262انًادج  (2)
 .1994يٍ ق و نسُح  53: يعذنح تًىجة انًادج 263انًادج  (3)
 ..2222يٍ ق.و نسُح  23و  1994يٍ ق.و نسُح  54،  1992يٍ ق.و خ. نسُح  24: يعذنح تًىجة انًىاد 264انًادج  (4)
 .1992يُق.و.نسُح  65و 1984يٍ ق.و نسُح  129: يعذنح تًىجة انًادتيٍ 265انًادج  (5)
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 القسم األول مكرر

 على الحساب فً الدعاوي الجنائٌة رسم التسجٌل القضائً

والجرابمتكلفةكلاألعمالأوٌمثلرسمالتسجٌلالقضابًالمقٌدعلىالحسابفًالدعاويالمتعلقةبالمخالفاتوالجنحمكرر:  171المادة 
الترتٌباتالمختلفةعموماابتداءمنقرارالحكمباإلدانةحتىتسلٌمالمستخلصاتالتًتنتجعنها.

ً:ؤتوٌحددمعدلهذاالرسم،كماٌ

أمامالمحاكم:

دج.500...................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات...........-

دج.800.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح............................-

أمامالمجالسالقضابٌة:

دج.700......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالمخالفات.........-

دج.1.000......................................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجنح.............-

(1)دج.1500.......................................................فًالدعاويالمتعلقةبالجناٌات.........................-

 القسم الثانً

 صحٌفة السوابق القضائٌة

: 177المادة  باإلجراءالمنصوصعلٌهفًالمادة والقراراتالخاصة منقانوناإلجراءاتالجزابٌة،منأجل640إنالوثابقواألحكام
تصحٌحالبٌاناتالمذكورةفًصحابؾالسوابقالقضابٌة،تسجلعلىالحساب.

 القسم الثالث

 البلدٌات 

المست:176المادة  المبالػ البلدٌاتمندفع ٌخصاإلتبلؾتعفىمإقتا فٌما المدنٌة للتسجٌلبسببدعاوىالمسإولٌة كرسوم للخزٌنة حقة
واألضرارالناتجةعنالجناٌاتوالجنحالمرتكبةبالقوةأوالعنؾعلىترابهامنقبلتجمعاتأوجماعاتمسلحةأوؼٌرمسلحة،وتسجلعلى

منأجلالحسابوثابقاإلجراءاتالمقدمةبطلبمنالبلدٌاتواألحكاما البلدٌاتوالوثابقوالسنداتالتًتقدمها علىهذه لمترتبتسجٌلها
تحررإثباتحقوقهاوصفاتها،وإنالرسومالتًأجلدفعهاتصبحواجبةاألداءبمجردأنتصٌرالقراراتالقضابٌةنهابٌةتجاهالبلدٌاتالتًت

منها،عنداالقتضاء.

252دٌاتالمجانٌةلسكنالبناءالذاتًلصالحاألفرادمنرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادةتعفىتنازالتالبلمكرر : 176المادة 
(2)منهذاالقانون.

سبتمبر27المإرخفً،188-67البلدٌاتحولالمساكنالتًتمنحلهافًإطاراألمررقمإنالمقاوالتالتًتقومبها:  3مكرر 176المادة 
(3)منهذاالقانون.252،منرسمنقلالملكٌةالمنصوصعلٌهفًالمادة1967سنة

 القسم الرابع

 اإلفالس والتسوٌة القضانٌة 

إلفبلسأوالتسوٌةالقضابٌةعندماالتكفًاألموالالعابدةلئلفبلسلتحملرسومتسجلعلىالحسابالعقودواألحكامالمتعلقةبا: 178المادة 
التسجٌل،وتسددالرسومحسباألولوٌةمنالتحصٌبلتاألولىوذلكمندونالمساسبتطبٌقاالمتٌازاتاألخرى.

 القسم الخامس 

 مراجعة الدعاوى الجنائٌة والجنحٌة 

وثابقالدعاوىالتًهًبصددالمراجعةأوالدعاوىالجنابٌةوالجنحٌة،التًتتمبعدقرارسماعالدعاوى.تسجلعلىالحساب:  269المادة 

إنالقرارأوالحكمالنهابًللمراجعةالذيٌقضًبإدانة،ٌضع،عنداالقتضاء،علىعاتقالمحكومعلٌهمالرسومالمسجلةعلىالحساب.

 الباب الحادي عشر

اإلعفاءات

باستثناء: 160المادة  تعفىمنإجراءاتالتسجٌل، حوادثالعمل، فًقضاٌا التًتتم وعرابض،إنالعقود باألحكام محاضرالمصالحة
االستبناؾوالتنازلعناالستبناؾوالقراراتالتًتمنحللمصابالمستفٌدمرتباعمرٌانقداأوجزءمنرأسالمالالضروريلتؤسٌسهذا

 وإنالعقودالمعفٌةهكذا،تسجلمجاناعندماٌكونهناكمحلإلجراءالتسجٌل..يوإٌداعالوثابقالمرتبالعمر

وتعفىمنالتسجٌلنسخةالمحضرالخاصبالتحقٌقالذيٌمكنأنٌجرٌهاألطراؾ.

                                                 
 .2223يٍ ق.و. نسُح  35و  2221يٍ ق.و. نسُح  18، 1992يٍ ق.و. نسُح  66، 1988يٍ ق. و. نسُح  73و يعذنح تًىجة انًىاد 1984يٍ ق و نسُح  129يكزر : يحذحح تًىجة انًادج  265انًادج  (1)
 .  1986يٍ ق و نسُح   61و يعذنح تًىجة انًادج   1978يٍ ق و نسُح    84يكزر : يحذحح تًىجة انًادج    267انًادج  (2)
 .1986يٍ ق و نسُح  62ويعذنح تًىجة انًادج   1981يٍ ق و نسُح    68: يحذحح تًىجة انًادج  3يكزر   267انًادج  (3)
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اٌاحوادثالعملأولذويحقوقهم.وتطبقأحكامالمقطعاألولمنهذهالمادةعلىجمٌعالعقودالتًتتموتمنحزٌاداتومنحاإلىضح

والتنازل: 165المادة  كذلكنوعكلمناألموالعنتعفىالدولةمنجمٌعحقوقالتسجٌلفٌماٌخصالعقودالمتعلقةبالمبادالتوعملٌاتالشراء المتعلقةو
(4).الخواصمعاألموالهذهباقتسام

الوالٌاتأو:161المادة  قبل بالتراضًلقاءعوضمن االكتساباتالتًتتم التًهًعلىعاتقالمشتري، الملكٌة نقل تعفىمنرسوم
أواإلسعاؾأوالحفاظعلىالص العام للتعلٌم تكونمخصصة أوالبلدٌة،عندما للوالٌة حةالبلدٌاتأونفقاتالبلدٌاتوالمإسساتالعمومٌة

 شؽالالتعمٌروالبناء.االجتماعٌةوكذلكأل

االستعجال حالة المفعول، والتنظٌماتالسارٌة للقوانٌن طبقا تنظٌمً بموجبقرار السلطاتالمختصة تصدر عندما األحكام هذه وتطبق
للمنفعةالعمومٌةلهذهاالكتساباتمندونأنٌكونهناكلزومللقٌامبإجراءاتالتحقٌق.

تعفىمنإجراءاتالتسجٌلشهاداتالمٌبلدوالوفاةوالزواجالتًٌتسلمهاضباطالحالةالمدنٌةوكذاالنسخأوالشهاداتمكرر:  161المادة 
(1)التًتسلمعنها.

ارمنهذاالقانون،المإسساتالمعتمدةفًإط252تعفىمنرسمنقلالملكٌةبالمقابلالمنصوصعلٌهبموجبالمادة:  3مكرر   272ة الماد
 21المإرخفً11-82القانونرقم االقتصاد1982ؼشتسنة المتعلقباالستثمار ٌرد، كما يالوطنًالخاصبالمناطقالواجبترقٌتها

تحدٌدهاعنطرٌقالتنظٌم،عندقٌامهابالشراءاتالعقارٌةالمخصصةلنشاطها.

هذه اتوسع الخاصة الوطنٌة السٌاحٌة المإسسات لتشمل المجالاالمتٌازات فً المفعول السارٌة والتنظٌمات القوانٌن إطار فً لمنشؤة
(2)السٌاحً.

(3)ملؽاة.:  1مكرر 161المادة 

تعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلوثابقاإلجراءات)باستثناءاألحكام(بناءعلىطلبالنٌابةالعامة،والتًتهدؾإلى:: 169لمادة ا

إصبلحاإلؼفاالتوإجراءالتصحٌحاتفًسجبلتالحالةالمدنٌةللعقودالتًتهماألفرادالمعوزٌنجدا.-1

استبدالسجبلتالحالةالمدنٌةالمفقودةأوالمحروقةنتٌجةحوادثالحربواستخبلؾالسجبلتالتًلمٌتممسكها.-2

علىطلبالنٌابةالعامة.وتسجل"مجانا"األحكامالتًلهانفسالموضوعبناء

تعفى،أٌضا،منإجراءاتالتسجٌلجمٌعالعقودالمتعلقةباإلجراءاتالتًتمالشروعفٌهابناءعلىطلبالنٌابةالعامةوالتً: 161المادة 
وتتمٌمعقودالحالةالمدنٌةٌكونموضوعهاإماإعادةتؤسٌسسجبلتالحالةالمدنٌةالمتلفةأوالمفقودةعلىإثرحوادثالحربوإماتجدٌدأ

 المتعلقةبالفترةالمنصرمةمنذبداٌةاألعمالالحربٌة.

اإلجراءاتتسجلمجانا.وإناألحكامالمتخذةفٌماٌخصهذه

ونأصولهاتعفىأٌضامنإجراءاتالتسجٌلعقوداإلشهادالرسمًالتًٌمكنأنتحلمحلجمٌععقودالحالةالمدنٌةالتًتك: 161المادة 
قدأتلفتأوفقدتعلىإثركارثةأوحوادثحربإلىأنتتمإعادةتؤسٌسأواسترجاعالسجبلت.

بلدٌةوتطبقهذهاألحكامعلىعقودالحالةالمدنٌةالتًتوجدأصولهاأوسجبلتهافًبلدٌةقدأمربإخبلبهافورامنقبلسلطاتعمومٌةأوفً
بهاعلىإثرعملٌةحربٌة.تكونقدانقطعتاالتصاالت

أوالتصرٌحالقضابًبالوفاة: 167المادة   الوفاة التصرٌحبقرٌنة فًحالة اإلجراءاتالتًشرعفٌها الوثابقالتًتتضمنها تسجلمجانا
وكذلكالقراراتوالمستخرجاتوالنسخوالصورالتنفٌذٌةوالصورالتًتسلمعنها.

التسجٌل،مختلؾالعقودواإلجراءاتالمتعلقةبإعادةتؤسٌسالعقودوالوثابقالمتلفةعلىإثرحوادثالحرب.تعفى،منإجراءات:166المادة 

أعبله،فإنجمٌعالعقودالتًٌجبإعادةتؤسٌسهاعلىإثر274فضبلعنالعقودواألحكاموالسجبلتالمشارإلٌهافًالمادة: 168المادة 
لكجمٌعشكلٌاتاإلجراءاتالتًموضوعهاإعادةالتؤسٌسهذه،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،مالمتكنالرسومكارثةأووقابعحربٌة،وكذ

المطبقةعلىالعقداألصلًؼٌرمسددةبعدفٌماٌخصالعقودالتًتمتإعادةتؤسٌسها.والٌمكنالمطالبةبؤيعقوبةخاصةبالتسجٌلفٌما
أعبله.277ادةٌخصالوثابقالمشارإلٌهافًالم

 (4)ملؽاة.:163المادة  

 (5)تسجلمجاناالشهاداتالموثقةالتًٌتمإعدادهابعدالوفاةوالمثبتةلنقلالملكٌاتالعقارٌة.: 180المادة 

والتورٌداتالتًٌجبدفعتعفىمنإجراءاتالتسجٌل،المناقصاتوالصفقاتمنأجلالبناءواإلصبلحوالصٌانةوالتموٌنات: 185المادة 
ثمنهافًالجزابرمنقبلالخزٌنةالعامة.

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العرٌضةوالحكموؼٌرهمامنالعقودالتًٌمكنأنتنتجعنهامطالباتتخصالمعتوهٌن.: 181المادة 

منهذاالقانون،تطبقعلىالهٌباتواألشخاصالمعنٌٌن337و336و335و334)المقطعاألول(و302إنأحكامالمواد:189المادة  
بتطبٌقالتشرٌعاالجتماعًالمتخذلصالحاألشخاصالمسنٌن.

                                                 
 . 2212يٍ ق.و نسُح  16: يعذنح تًىجة انًادج 271انًادج  (4)
 .  1984يٍ ق.و نسُح   130يكزر: يحذحح تًىجة انًادج    272انًادج  (1)
 .   1989يٍ ق.و نسُح  27و   1987يٍ ق.و نسُح  41و يعذنح تًىجة انًادتيٍ    1984يٍ ق.و نسُح   131: يحذحح تًىجة انًادج  3يكزر   272انًادج  (2)
 . 2211يٍ ق.و نسُح   22ويهغاج تًىجة انًادج 1985يٍ ق.و نسُح  126: يحذحح تًىجة انًادج  4يكزر   272انًادج  (3)
 . 2211يٍ ق.و نسُح   22: يهغاج تًىجة انًادج  279انًادج  (4)
 .  1985يٍ ق و نسُح  127: يعذنح تًىجة انًادج   280انًادج  (5)
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وإناإلجراءالمتعلقبالمنازعاتالمتولدةعنتطبٌقالمقطعأعبله،ٌكونمجاناوبدونمصارٌؾ.

تسجٌل،شرٌطةالرجوعإلٌهصراحة.وتسلممجاناالوثابقالمتعلقةبهذااإلجراءوتعفىمنرسومال

(6)منهذاالقانونفًمجالالتشرٌعالخاصبالمنحالعابلٌة.336و335و334و302تطبقأحكامالمواد: 181المادة 

تسجلمجاناالعقودالمتعلقةباالتفاقاتالجماعٌةوإجراءاتتسوٌةالنزاعاتالجماعٌةللعمل.: 181المادة 

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،التعهداتوالتقٌٌداتواإلجازاتوالشهاداتواإلطاراتالمزخرفةوجوازاتالسفرومخالصات: 187المادة 
التسلٌؾوالتورٌدوسنداتالمراحلوالمإونةوالسكنوجمٌعالعقوداألخرىالتًتهمجنودالسبلحالبريوالبحريوالجوي.

الت: 186المادة  جمعٌاتومنظماتالطبلبوالشبابالمعترؾٌعفىمنرسوم والشهاداتواألوراقاألخرىالتًتهم العقود سجٌلجمٌع
بمنفعتهاالعمومٌة.

فاة.والٌطبقهذاالتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتعباألموالالمنقولةوالعقارٌةسواءبٌناألحٌاءأمعنطرٌقالو

عفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالشركاتأوصنادٌقالتؤمٌنالتعاونًالفبلحً.ت:188المادة 

(1)ملؽاة.:183المادة 

إنالشهاداتوعقوداإلشهادوؼٌرهامناألوراقالمتعلقةفقطبعملٌاتالتؤمٌنفًحالةالوفاةأوالحوادثالناجمةعناألشؽال: 130المادة 
 الفبلحٌةوالصناعٌة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.

(2)ملؽاة.: 135المادة 

الفبلحٌة.تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالعقودالمتعلقةبعملٌاتالقروض:131المادة 

إنالشهاداتوعقوداإلشهادوؼٌرهامناألوراقالخاصةبالهٌباتالعمومٌةللتقاعد،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.: 139المادة 

المعاشات: 131لمادة ا ودفع بتصفٌة خاصة المتعلقة األوراق من وؼٌرها اإلشهاد الشهاداتوعقود إجراءاتالتسجٌل، تعفىكذلكمن
للمرتباتالعمرٌةالمدفوعةإلىمستخدمًاإلداراتالعمومٌةمنقبلالهٌباتالعمومٌةللتقاعد.منقبلالدولةكتكملةالمدفوعة

تعفىمنالتسجٌلشهاداتالحٌاة.: 131المادة 

الخاصبشروطسٌرالحساباتالتًتسجلمجانا،عندماٌتطلباإلجراءذلك،الشهاداتالمثبتةلعدمالدفعالكلًأوالجزبًو: 137المادة 
ٌمكنأنتتمبموجبصك.

رسوم: 136المادة  جمٌع من تعفى بلدٌاتمنكوبة، تهٌبة مشارٌع وإنجاز بإعداد والمحرراتواإلجراءاتالخاصة واألوراق العقود إن
التسجٌلفًحالةنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

وراقوالمحرراتمنكلنوعالمتعلقةبعملٌاتالبناءاتالعقارٌةالتًتتمفًإطارالتوفٌرمنأجلالسكنمنقبلواألإنالعقود: 138المادة 
البناءات،تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل.الصندوقالوطنًللتوفٌرواالحتٌاطوكذلكالعقودالمثبتةلقروضخاصةبهذه

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل:: 133المادة 

العقودواألوراقالمتعلقةبالتنبٌهاتوالحجوزوالبٌوعالتًموضوعهاتحصٌلالضراببالمباشرةوالرسومالمماثلة؛ -1

جمٌععقودالمتابعةأوؼٌرهاسواءالمطالبةبهاأمالدفاععنهاوالتًموضوعهاهوتحصٌلالضراببالعمومٌةوجمٌعالمبالػاألخرى -2
ومنأجلأيهدؾكانولوكاناألمرٌتعلقبالضراببالمحلٌة؛المستحقةللدولةبؤيصفةكانت

مخالصاتالضراببوالرسوموالدٌونوالمداخٌلالمدفوعةإلىالدولةأوإلىالجماعاتالمحلٌة. -3

أوامرإبراءالذمةأوالتخفٌضواإلعفاءأولتخفٌؾالضراببوالمخالصاتالمتعلقةبهاوالكشوؾومستخرجاتالكشوؾ. -4

الوصوالتالمسلمةإلىالجباةومحصلًالضراببالمختلفةوكذلكحساباتاإلٌراداتأوالتسٌٌراتالعمومٌة. -5

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،المخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالعقود: 900المادة 
خاصةعلىإثرتنفٌذاألشؽالالعمومٌة.التًتخصاألضرارالمسببةللملكٌةال

ومإسسة:905المادة الخٌرٌة والمكاتب االستشفابٌة العمومٌة والمإسسات والبلدٌات للوالٌات التابعة العمومٌة والمإسسات الوالٌات إن
 نطرٌقالهبةأواإلرث.عالحماٌةاالجتماعٌةلرجالالبحر،تعفىمنرسومنقلالملكٌةمجانافٌماٌخصاألموالالتًآلتإلٌها

تعفىمنجمٌعرسومالتسجٌلالتبرعاتالتًتقدمإلىهٌباتالتؤمٌناالجتماعً.:901المادة 

تعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةومنرسومتسجٌلالهباتبٌناألحٌاء،الهباتوالوصاٌالؤلشٌاءالفنٌةوالمعالم:909المادة 
ؼٌر المدنٌة، المقدمةإلىالمإسساتالتًتتمتعبالشخصٌة أواألشٌاءذاتالطابعالتارٌخًوالكتبوالمطبوعاتأوالمخطوطات، األثرٌة

أعبله،إذاكانتهذهالمإلفاتأواألشٌاءمخصصةألنتكونضمنمجموعةعمومٌة.301إلٌهافًالمادةالمإسساتالمشار

تعفىأٌضامنرسومنقلالملكٌةالهباتوالوصاٌاالمقدمةإلىالمإسساتالعمومٌةذاتالنفعالعامؼٌرالمإسساتالمشارإلٌها: 901المادة 
الهباتوالوصاٌامخصصةبإرادةلشركاتالخاصةأوؼٌرهامنالتجمعاتالمإسسةبصفةقانونٌة،مادامتهذه،وإلىاأعبله301فًالمادة

                                                 
 .  1986ق و نسُح  يٍ   63: يعذنح تًىجة انًادج   284انًادج  (6)
 .  2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج 289انًادج  (1)
   .2211يٍ ق.و نسُح  22: يهغاج تًىجة انًادج 291انًادج  (2)
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الواهبأوالموصًالصرٌحة،إلىإقامةنصبتذكاريتخلٌدالحربالتحرٌرالوطنًأوتمجٌدالجٌشنا.

منهذاالقانون،الهباتالتًالتتجاوز236صعلٌهافًالمادةتعفىمنرسومنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاة،المنصومكرر: 901المادة 
ومعتمدةللبحثالعلمًأودج(المقدمةمنقبلأشخاصطبٌعٌٌنمقٌمٌنلصالحمإسساتمقٌمة1.000.000قٌمتهاملٌوندٌنارجزابري)

جمعٌاتخٌرٌةمصرحبمنفعتهاالعمومٌة.

الهباتلفابدةالبحثالعلمً،ٌنبؽًالتصرٌحكذلكللهٌبةالوطنٌةالمكلفةبمراقبةابٌة،وعندماتتمهذهالهباتلئلدارةالجبٌنبؽًالتصرٌحبهذه
(3)البحثالعلمً.

،عندماتكونالعقاراتالتًتمتمبادلتهاتعفىمنحقوقالتسجٌلمبادلةالعقاراتالرٌفٌةالتًتتمضمنالشروطالمبٌنةأدناه:901المادة 
ًنفسالبلدٌةأوفًبلدٌاتمجاورة.موجودةف

فًحالةماالتطبقمجانٌةالتسجٌل،خارجهذهالحدودإالإذاكانأحدهذهالعقاراتالتًتمتمبادلتها،مجاورالعقارالمبادلٌنالذٌنٌتلقونه
اعنطرٌقاإلرث.إذاكانتهذهالعقاراتقداكتسبهاالمتعاقدونبموجبعقدمسجلمنذأكثرمنعامٌنأوتلقوه

فًجمٌعالحاالتٌتضمنعقدالمبادلةبٌانالسعةورقمالقسموالمكانالمذكوروالصنؾوالنوعومدخولمسحاألراضًلكلعقارمبادل،
(1)وٌودعفًمكتبالتسجٌلمستخرجمندفترمسحاألراضًلؤلموالالمذكورة.

بٌانات،فٌماٌخصالعقاراتالتًتوجدفًأقالٌمكانتموضوعمخططاتنظامٌةمعنهتحلمحلهذهالإوعندعدموجودمسحلؤلراضً،ف
دبهاجداولبٌانٌةمطابقةتوجدنسخهااألصلٌةفًوثابقالمصلحةالطبوؼرافٌة،شهادةٌسلمهاربٌسهذهالمصلحةٌبٌنفٌهاالبلدٌةالتًتوج

وعوالسعة.العقاراتوالمركزوالقسموالمكانالمذكوروالرقموالن

 .تطلبالشهادةمنالسلطةالبلدٌة،أمارقمالمخططفٌحلمحلهبٌانجدولاألرضوماٌجاورهافوفًاألقالٌمالتًالتوجدبهامخططات،

عقد.وتسلمهذهالشهاداتبدونمصارٌؾبناءعلىطلبٌصرحفٌهالمبادالنبؤنهماقداتفقانهابٌاعلىالمبادلةولمٌبقىلهماإالإبرامال

.إنالبٌاناتالمحصلعلٌهاهكذا،تذكرفًعقدالمبادلةوتسلمالشهادةإلىمفتشالتسجٌلفًنفسالوقتالذيٌقدمفٌهالعقدلئلجراء

أعبله،تخضع305إنالمعدالتوفابضالقٌمةللمبادالتالعقارٌةالرٌفٌةالمحققةضمنالشروطالمنصوصعلٌهافًالمادة: 907المادة 
للرسمالخاصبنقلالملكٌةالعقارٌةلقاءعوض.

عفىمنالتسجٌل.إنالعقودوالمقرراتوالسجبلتالمتعلقةباإلجراءاتفٌماٌخصاالنتخاباتت:906المادة 

ٌعفىمنإجراءاتالتسجٌل:: 908المادة 

الشهاداتوالتبلٌؽاتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالعقودالتًتتملصالحمساعدةالطفولة.-

عندالترشٌدوحساباتالوصاٌاواألوراقوالمحاضروحساباتأشهرالرضاعةوالمعاشات.-

الخاصةبحماٌةاألطفالالمعرضٌنللمعاملةالسٌبةأواإلهمال.العرابض-

ٌعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،نقلمحافظالنقودوالعقودواالحتٌاطاتالمنقولةأوالعقارٌةالخاصةبهذهالعقود،عندما:   309المادة
(2)مللضرابب.تتملصالحشركةأوعدةشركاتعمومٌةللتؤمٌنمعموافقةالمدٌرالعا

إننقلالكلأوالبعضمنأموالتملكهاهٌبةتقومبؤعمالذاتمنفعةعمومٌةوالذيٌتمتحتأيشكلكانوللصالحالعامأو:950المادة 
 إدارةحسنةلفابدةمإسسةمعترؾبمنفعتهاالعمومٌة،الٌترتبعلٌهأداءأيرسمللتسجٌل.

الحوإناالستفادةمنالتدبٌرالسابقمرهونبشرطٌن،األولأنتبقىاألموالالمعنٌةمخصصةلنفسالهدؾ،والثانًأنٌتمنقلهامنأجلالص
العامأومنأجلإدارةحسنة،وٌثبتتحققهذٌنالشرطٌنبموجبقرارمنالوزٌرالمكلؾبالمالٌةالذيٌرخصبنقلاألموالوذلكفًحدود

ختصاصاتهباستثناءاألموالالتًٌتمنقلهابموجبقوانٌنأومراسٌم.ا

والصٌادلة: 955المادة  األسنان وجراحً األطباء قبل من اإلدارات لدى المسجلة والشهادات الدبلومات التسجٌل، إجراءات من تعفى
والبٌطرٌٌنوعمالالسلكالطبً.

المخططاتوالمحاضروالشهاداتوالتبلٌؽاتوالعقودوؼٌرهامنالوثابقالتًلهاعبلقةبعملٌاتتعفىمنإجراءاتالتسجٌل: 951المادة 
تسجٌلهانزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،وذلكباستثناءالقراراتالقضابٌةوعقودالبٌعوالعقودالمحددةللتعوٌضوالمخالصاتالتًٌتم

ل.مجاناعندماٌكونهناكإجراءللتسجٌ

: 959المادة  المادة تنفٌذاأعبله،312تطبقأحكام تتم أومبنٌة، باكتسابأراضًولوكانتمسورة المتعلقة علىجمٌعالوثابقأوالعقود
لمخططتنظٌمقانونًموافقعلٌه،منأجلشقأوتعدٌلأوتوسٌعطرقأومساحاتعمومٌةأوطرقبلدٌةأوطرقرٌفٌةمعروفة.

:951ة الماد التسجٌل،العقودواألوراقوالمحرراتمنكلنوعالتًتخصتحدٌدأصحابالحقفًالتعوٌضات تعفىمنجمٌعرسوم
الخاصةبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة.

قضابٌةوالتالًتعدادها:التصرٌحاتالعقودالمحررةتنفٌذاللقوانٌنالمتعلقةباإلفبلسوالتسوٌةال،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل: 951المادة 
الجرو إٌداع عقود الدابنٌن، دعوة باإلفبلسأو بالتصرٌح المتعلقة اإلعبلناتوشهاداتالنشر الموازنات، إٌداع الموازنات، دبوقؾالدفع،
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المفترضة الدٌون عقود الدابنٌن، ومداوالت الجمعٌاتوالمبلحظات محاضر العقود، من العرابضوالمعامبلتوؼٌرها المنتجات، عقود ،
ٌقالمقدمةإلىقاضًالتفلٌسة،األوامروالقراراتالصادرةعنهذاالقاضً،تقارٌروحساباتوكبلءالتفلٌسة،جداولالتوزٌع،محاضرالتدق

وتؤكٌدالدٌون،الصلحأوتؤجٌلمٌعادالوفاء.

ؼٌرأنمختلؾهذهالعقودتبقىخاضعةإلجراءاتالفهرسة.

(3)ملؽاة. :957 المادة

(3)ملؽاة. :956المادة 

(1)ملؽاة. :958المادة 

ٌعفىمنرسمالتسجٌلإٌداعالنسخةالثانٌةمنالسجلالذيٌمسكهمحافظوالرهنالعقاريلدىكتابةضبطالمحكمة.: 953المادة 

اإلجراءات: 910المادة  وعقود للزواج المثبتة والشهادات االقتضاء عند والتبلٌػ المجلسالعابلً ومداوالت والرضا األشهاد عقود إن
 واألوامرواألحكاموالقراراتالتًتهدؾإلىتسهٌلزواجالمعوزٌن،تعفىمنالتسجٌل.

ٌسلمهالهمربٌسالمجلسالشعبًالبلديأومحافظالشرطةبعداإلطبلعوٌستفٌدمنتدابٌرهذهالمادة،األشخاصالذٌنٌثبتونفقرهمبشهادة
علىشهادةعدمفرضالضرٌبةالتًٌعدهاقابضالضراببالمختلفةلبلدٌتهم.

تعفىمنكلأنواعالرسوم،إعبلناتأولٌاءالقصرالمعترؾبفقرهم.:915المادة 

عاءوتؤسٌسالمجالسالعابلٌةوالتصدٌقعلىالمداوالتالمتخذةفًهذهالمجالسفًحالةفقروٌطبقنفساإلعفاءعلىالعقودالبلزمةالستد
ا.القصر.وتعفىهذهالعقودمنإجراءاتالتسجٌلباستثناءمحاضرالمداولةوالقراراتالتًتمنحأوترفضالتصدٌقوالتًتمتسجٌلهامجان

جورٌنٌماثلونالقصرفًنفسالحاالت.وإناألشخاصالذٌنٌطلبالحجرعلٌهموالمح

منهذاالقانونوالمتعلقةبالشركاتالتعاونٌة،علىشركاتاإلسعاؾالخاصةبعمالومستخدمًالمناجم.341تطبقالمادة:911المادة 

ًقضاٌاالصٌدالبحريالساحلً.ٌعفىمنإجراءاتالتسجٌل،التكلٌؾبالحضورووثابقاإلجراءاتواألحكامالصادرةف: 919المادة 

إنعقودالحالةالمدنٌةوؼٌرهامناألوراقالتًتقدمتدعٌمالطلباتالمعاشاتمنقبلرجالالمطافاأوذويحقوقهم،تعفى:911المادة 
منرسومالتسجٌل.

وتطبقنفسالتدابٌرعلىالبحارة.

واألحكام:911المادة  لكتاباتالضبط( التابعٌن التنفٌذ أعوان ومحاضر والمحاضر)ؼٌرعقود العقود تعفىمنإجراءاتالتسجٌلجمٌع
الخاصةبالشرطةالعامة.

ا:917المادة  الجنابٌةووثابقاإلجراءاتأمام لكتاباتالضبطفًالقضاٌا أعوانالتنفٌذ عقود لمحاكمتعفىكذلكمنإجراءاتالتسجٌل،
الجنابٌة،باستثناءالعقودالخاضعةللتسجٌلعلىالحسابعلىإثروجودطرؾمدنً.

تعفىمنالتسجٌلأحكامالمحاكمالجنابٌةبؽٌابالطرؾالمدنً.:916المادة 

إنعقودأداءالٌمٌنمنقبلأعوانالدولة،تعفىمنإجراءاتالتسجٌل.:918المادة 

المتعلقةبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة،علىالمخططاتوالمحاضر312تطبقاألحكامالمنصوصعلٌهافًالمادة:913المادة 
ٌماوالشهاداتواألحكاموالعقودوالمخالصاتوؼٌرهامنالوثابقالمتعلقةبإنشاءاالتفاقاتالمنصوصعلٌهافًالتشرٌعالجاريبهالعملف

وقودالسابلوالؽازي.ٌخصالكهرباءوال

إنالشهاداتالبلزمةالتسلٌممنأجلتحصٌلبعضالدٌونالتجارٌةوالدٌونالصؽٌرةحسبإجراءاألمربالدفع،تعفىمن: 990المادة 
التسجٌل.

دقعلٌهماطبقاألصل،منقبلتعفىمنالتسجٌل،النسختانمنعقدالشركة،المترجم،عنداالقتضاء،إلىاللؽةالوطنٌةومصا:995المادة
السلطةاألجنبٌةالمختصةوالتًٌجبإٌداعهمالدىكتابةضبطالمحكمةمنأجلالتسجٌلفًالسجلالتجاري،منطرؾالشخصالذيٌتولى

 إدارةفرعأووكالةمقامةبالجزابرمنقبلكلشركةأجنبٌة.

العتبارالمنصوصعلٌهافًقضاٌااإلفبلسوالتسوٌةالقضابٌة.تعفىمنالتسجٌلإجراءاتإعادةا: 991المادة 

إنالعقودواألوراقوالمحرراتمنجمٌعاألنواعالمتعلقةبتسخٌرأموالأوخدماتوالخاصةبتسوٌةمختلؾالتعوٌضات،تسجل:999المادة 
مجانا،عندماٌكونهناكإجراءللتسجٌل.

تعلقةبتطبٌقتشرٌعالتؤمٌناتاالجتماعٌة،تسلممجاناوتعفىمنرسومالتسجٌلشرٌطةاالستنادإلٌهاصراحة.إناألوراقالم:991المادة 

تعفىمنإجراءاتالتسجٌل،األحكامأوالقراراتوكذلكالمستخرجاتوالنسخوالصورأوالصورالرسمٌةالتًٌتمتسلٌمهاو:991المادة 
تالتًٌترتبعنهاتطبٌقالتشرٌعفٌماٌخصالتنظٌمونظامالضماناالجتماعً.بصفةعامة،جمٌععقوداإلجراءا

إنجمٌعالعقودالمتعلقةباكتسابعقاراتوبالقروضالمرخصبهاإلىصنادٌقالتؤمٌناالجتماعً،تعفىمنرسومالتسجٌل.: 997المادة 

المراقبة: 996المادة  المنازعاتوالمخالفاتلنظامالضماناالجتماعًوحوادثالعمل،إناإلجراءالمتعلقبالمنازعاتفًقضاٌا وقواعد
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مجانًوبدونمصارٌؾ.

(2)ملؽاة.:998المادة 

إنأٌلولةالفابضمناألموالالصافٌةمنرأسمالالشركاتالتعاونٌةالفبلحٌةالمنحلةالتًتوجهلزوماإلىخدماتذاتنفععام: 993المادة 
اونٌاتفبلحٌةأخرى،الٌترتبعنهاأيتحصٌلرسملصالحالخزٌنة.زراعًأوإلىتع

1976أكتوبرسنة23الموافق1396شوالعام29،المإرخفً92-76إنالتعاونٌاتالعقارٌةالمحدثةفًإطاراألمررقم:910المادة 
بالتسجٌلبالنسبةلجمٌعالعقودالتًستعدهاطبقاللموضوعالتًوالمتعلقبتنظٌمالتعاونٌةالعقارٌة،تعفىمنجمٌعالحقوقوالرسومالخاصة

أنشتمنأجله.

وتطبقنفساإلعفاءاتعلىمساكنالبناءالذاتًالمنجزةفًإطاربرنامجعمومًللسكنالرٌفًوالتًاستفادتمنمساعدةمالٌةأوعٌنٌة
 إمامنقبلالدولةوإمامنقبلالجماعاتالمحلٌة.

تعفىمنرسومالتسجٌلجمٌعالعقودوالشهاداتوؼٌرهامناألوراقالتًتهمالشركاتالتعاونٌة.: 915ادةالم

وفاة.والٌطبقهذاالتدبٌرعلىنقلالملكٌةأوحقاالنتفاعأوحقالتمتعباألموالالمنقولةوالعقارٌةإمابٌناألحٌاءوإماعنطرٌقال

(1)ملؽاة.: 911المادة 

منهذاالقانون.225إنالعقودالمثبتةلحلولاتفاقٌة،تعفىمنالرسمالمإسسبموجبالمادة:919المادة 

تسجلمجاناوثابقاإلجراءاتالخاصةبتسجٌلالرهنالعقاريأوتلقًالكفالة،للمتعلقٌنبنظامالوصاٌاتالشرعٌةوالؽٌاب.-1: 911المادة 

بأنٌقومبهالموثقفًموضوعالوصاٌةالشرعٌةٌعفىمنرسومالتسجٌل،عندماٌقلمبلػموجوداتالتركةعنإنالجردالذيٌج-2
دج.10.000

ٌسجلمجاناضبطحساباتالوصاٌة)الحساباتالسنوٌةونهاٌةالتسٌٌر(. -3

األنواع،المبرمةأوالمحررةفًإطارسٌرالجمعٌاتتعفىمنجمٌعرسومالتسجٌل،العقودواألوراقوالمحرراتمنجمٌع: 911المادة 
العابلٌة.

ٌسجلمجانانفلالملكٌةبٌنالمبلكٌنالمشاركٌنفًعملٌاتتجدٌدالعمران،والهٌبةالعمومٌةالمكلفةبالتجدٌد.ؼٌرأنه،فٌما:917المادة 
ٌنهمعلىهٌبةعمومٌةمكلفةبالتجدٌد،فإناالستفادةمناإلعفاءالٌمكنٌخصالرسومالخاصةبهذهاألموالالمقدمةللمبلكٌنالقدماءمقابلد

إثارتهاإالفًحدودمبلػالدٌنعلىهذهالهٌبة.

إذاتمبٌععقاركانمحلوعدبالبٌعبالتجزبةأوبالحصةمنطرؾواحدبناءعلىطلبالمستفٌدمنالوعد،ٌلزمهذامكرر:  917المادة 
الرسمعلىالقٌمةالمضافةعلىمبلػالمبٌعاتوكذلكعلىثمنتنازلالمستفٌدمنوعدالبٌعالممنوحلمشترٌنلكلجزءأواألخٌربدفع

(2)حصة.وبالمقابلالٌترتبعلىهذهالتنازالتاألخٌرةتحصٌلأيرسمللتسجٌل.

:  916المادة  الرسابلواإلشعاراتباالستبلم والفندقٌةتعفىمنإجراءاتالتسجٌل، بالرهونالزراعٌة المتعلقة والتخلًوالقبولوالموافقة
تسجٌل الرهونونسخة هذه الذيقٌدتفٌه بالسجل و الجزابريالمهنًللحبوب، بالدٌوان الخاصة الرهون والسٌما والصناعٌة والمنجمٌة

القرضوالشهاداتالسلبٌةأوالخاصةبالشطبالذيٌهمهذهالرهون.

تعفىمنجمٌعحقوقورسومالتسجٌلواإلشهارالعقاري،كلالشهاداتواألوراقوالوثابقالتًتمإعدادهابموجبمكرر: 916ادة الم
المإرخفً01،-81القانونرقم المادة1981فبراٌر7، أوتطبٌقاألحكام منقانون209والمادة2001منقانونالمالٌةلسنة41،
،التًكانموضوعهاالتنازلعنالمحبلتذاتاالستعمالالسكنًالتابعةللدولةوالجماعاتالمحلٌةودواوٌنالترقٌةو2002المالٌةلسنة

(3)التسٌٌرالعقاري.

(4)ملؽاة.:9مكرر 916المادة 

قانونالضراببالمباشرةوالرسوممكررمن138تعفىمنحقوقالتسجٌلفًإطارتطبٌقالنظامالمذكورفًالمادة:1مكرر 916المادة 
المماثلة:

العقودالتًتثبتنقلاألمبلكبٌنالشركاتاألعضاء؛-

(5)العقودالتًتثبتتحوٌلالشركاتقصدإدماجهافًالتجمعات.-

الشبابذوو: 1مكرر 916المادة  الشركاتالتًٌنشبها تؤسٌس  المتضمنة  العقود جمٌعحقوقالتسجٌل، المإهلونتعفىمن المشارٌع
لبلستفادةمنإعانة"الصندوقالوطنًلدعمتشؽٌلالشباب"أو"الصندوقالوطنًلدعمالقرضالمصؽر"أو"الصندوقالوطنًللتؤمٌن

(6)".علىالبطالة
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 الباب الثانً عشر 

 أحكام مختلفة

اإلجراءبموجب: 918المادة  فانهٌمكنإلؽاءهذا القانونبؤنالعقدٌجبأنٌسجلمجانا، بموجبأحكامهذا إنالحالةالتًنصعلٌها
مرسومٌتخذبناءعلىتقرٌروزٌرالمالٌة.

ساإلجراء.وذلكضمنشروطمحددةحسبنفوإنالدفعنقدالرسومالطابعوالتسجٌل،ٌمكنأنٌحلمحلهالتسجٌلعلىالحساب،

إنأحكامهذاالقانونالمطبقةعلىنقلملكٌةلقاءعوضأومحلتجاريأوزبابنتطبقعلىجمٌعاتفاقٌاتلقاءعوضوالتً:  349لمادة ا
خصمنشؤنهاأنتسمحلشخصبممارسةمهنةأووظٌفةأوعمل،كانٌشؽلهشخصسابق،حتىولوكانتهذهاالتفاقٌةالمبرمةمعهذاالش

أوذوىحقوقهمصحوبةبتنازلعنالزبابن.وتستحقالرسومعلىجمٌعالمبالػالتًٌفرضدفعهاعلىالوارثبفعلاالتفاقٌةتحتأيتسمٌة
كانت،وكذلكعلىجمٌعاألعباءالمترتبةعلٌهبنفسالصفة.

هامنصوصعلٌهبموجبالقانون،الٌخضعإالللرسومالمعدةإنالعقدالمنشاإلجارةطوٌلةاألمدفًالمٌادٌن،حٌثتطبٌق: 910المادة 
.لئلٌجاراتذاتالكراءلمدةمحدودة

المإجروإماحقالمستؤجر،تخضعلؤلحكامالمتعلقةبنقلملكٌةجارالطوٌلاألمد،إماحقٌاإلٌتعلقبإنمختلؾنقلالملكٌاتالتًموضوعها
العقاراتمنهذاالقانون.

الحقوقال: 915المادة  أو األموالالعقارٌة المتضمنة العرفٌة، تسجٌلالعقود بإجراء التسجٌلمنالقٌام المحبلتعقارٌةٌمنعمفتشو أو ،
المحبلت إدارة أو اإلٌجاراتالتجارٌة، أو الحصصفًالشركات، أو التنازلعناألسهم أو ٌكونها كلعنصر أو الصناعٌة أو التجارٌة

مإسساتالصناعٌة،أوالعقودالتؤسٌسٌةأوالتعدٌلٌةللشركات.التجارٌةأوال

المإسسا للمحلالتجاريلصالحالبنوكو بالرهونالحٌادٌة الخاصة العرفٌة ٌتعلقبالعقود بإجراءاتالتسجٌلفٌما ٌمكنالقٌام تؼٌرأنه،
(1)المالٌة.

 الباب الثالث عشر

 لقاء عوض الرسوم الخاصة المترتبة على نقل الملكٌة 

(2)ملؽاة.: 911المادة 

(3)ملؽاة.: 919المادة 

 (4)الباب الثالث عشر مكرر

 رسم اإلشهار العقاري

 القسم األول

 اإلجراءات الخاضعة للرسم 

اإلشهارفًالمحافظاتالعقارٌة،رسمٌدعىرسماإلشهارالعقاري،علىماٌؤتً:ٌقبضبمناسبةالقٌامبإجراء:5-919المادة 

وؼٌرهامنالوثابقالخاضعةلئلشهارالعقاريبحقملكٌةعقارٌةأاوتصرٌحأاوتكوٌنأالعقودوالقراراتالقضابٌةالمتضمنةنقبل-(1
،أدنا؛6-353و5-353به،باستثناء،ماأشٌرإلٌهفًالمادتٌنبموجبالتشرٌعالمعمول

،أدناه؛6-353و5-353واالتفاقٌةأوحقوقالتخصٌصالرهنً،باستثناءماأشٌرإلٌهفًالمادتٌنقٌدالرهونالقانونٌةأ-(2

(5)،أدناه.6-353و5-353رإلٌهافًالمادتٌنوالجزبً،باستثناءالكتاباتالمشااالستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأعقود-(3

أعبله،كاآلتً:1-353ٌطبقالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة: 1-919المادة 

العقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالتًتشهربالنسبةللعقودحتىولوكانتمثقلةبشرطموقؾ،وو،تحسبعلىقٌمةالعقارأ%1(1
كذاعقودالوعدبالبٌعووؼٌرمشاعةوتؤسٌسالحقوقالعٌنٌةالعقارٌةمشاعةأوالمعاٌنةبٌناألحٌاء،نقلأاألحكامالقضابٌةالمتضمنةأ

الرفض،سعرالبٌعالمتفقعلٌهواألجلالمحددمنقبلاألطراؾإلتمامهذاالبٌع؛نٌذكرفٌهاتحتطابلةالتًٌجبأ

رهابالنسبةللعقودوالقراراتالقضابٌةالتصرٌحٌةهاشإوالعقاراتالمصرحبهافًالوثٌقةالمتعٌن%،تحسبعلىقٌمةالعقارأ0,50(2
؛لمزارعةالتًلمتبلػحدهاوا،أالكراءجورصاالتوالتنازالتعنأوواإلٌجاراتوال والقسمات

بالنسبةلقٌدالرهونالقانونٌةأ(دج6.000ستةأالؾدٌنار)(رسمثابتقدره3 وكذاواالتفاقٌةأ، عقودوحقالتخصٌصالرهنًوتجدٌدها
؛االستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبً

وواالختٌاربالمزاٌدةالحقٌقٌةألنسبةلشهاداتنقلالملكٌةعنطرٌقالوفاةوكذاالتصرٌحاتأ،با(دج2.000دٌنار)األف (رسمثابتقدره4

                                                 
 .   1996يٍ ق.و نسُح    57و يعذنح تًىجة انًادج    1992يٍ ق.و  نسُح   63: يعاد إحذاحها تًىجة انًادج   351انًادج  (1)
 .  1994يٍ ق.و نسُح    55، و يهغاج تًىجة انًادج   1992يٍ ق.و نسُح   64  1986يٍ ق. و نسُح  63و  1981يٍ ق.و نسُح  69: يعذنح تًىجة انًىاد   352انًادج  (2)
  .2000يٍ ق.و نسُح   27يٍ هذا انقاَىٌ ويهغاج تًىجة انًادج    352: هذِ األحكاو تصثح تاطهح تًىجة إنغاء انًادج   353انًادج (3)
 . 2218يٍ ق.و نسُح  25و  2004 يٍ ق.و. نسُح   10 تيٍيعذل تًىجة انًادو 1982نسُح  يٍ ق.و. 55(يحذث تًىجة انًادج 16-353إنى  1-353انثاب انخانج عشز يكزر : )انًىاد يٍ  (4)
 .2218يٍ ق.و نسُح  25و   2004 يٍ ق.و. نسُح   10تيٍتًىجة انًاد حيعذن :   1-353 جانًاد  (5)
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التصدٌقوالتملكبمزادطارئبعدرسوسابقوبالمزاٌداتوعقودالتقسٌمالمثبتةلتخصٌصممتلكاتسبقتملٌكهامعوعدبالتخصٌصو
 39الحٌازةالمعدةطبقاألحكامالمادةٌةللتقسٌموأنظمةالملكٌةالمشتركةوشهاداتوالجداولالوصفالتقسٌمشهاداترخصالتجزبةو
المتضمنالتوجٌهالعقاري؛و،1990نوفمبر18المإرخفً،25-90منالقانونرقم

الممسوحةوالتًتشكلترقٌمامإقتاأوبالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريوالمتعلقبالعقارات رسومثابتةكماهًمحددةأدناه(5
 فبراٌرسنة 27المإرخفً02-07لفابدةذويالحقوقوكذاسنداتالملكٌةالمعدةتطبٌقاللقانونرقمترقٌمانهابٌا،وهذاعندماٌتمذلك

(6)عقاري:والمتضمنتؤسٌسإجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌق 2007

حصص مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: -أ

 الرسم المطبق المساحة  

 2م100أقلمن

 2م 200إلى2م 100من

 ²م 200أكثرمن 

دج3.000

دج4.500

 دج6.000

 أراضً غٌر مبنٌة أو مبنٌة: -ب

 

 

 

 

 

 

 أراضً فالحٌة: -ج
 

 

 

 
 
 

عدرسومثابتةكماهًمحددةأدناهبالنسبةلئلجراءاألولفًالسجلالعقاريالمتعلقبالعقاراتالممسوحةالتًتشكلالترقٌمالنهابًالم(6
 مباشرةلفابدةصاحبعقدالملكٌة،الموجودسابقا،والمشهرقانونا.

محددةكملٌؤتً:

 قطع مبنٌة تابعة لعقار مشترك الملكٌة: ( أ

 

 

 

 
 

 أراضً غٌر مبنٌة أو مبنٌة: (ب

 

 

 

 
 
 

 ( أراضً فالحٌة:ج

                                                 
يٍ ق.و. نسُح  23و  2228يٍ ق.و. نسُح  15و  2224يٍ ق.و نسُح  12و 1999يٍ ق.و. نسُح   32و 1998يٍ ق.و. نسُح   24و 1997يٍ ق.و. نسُح  38و 1992يٍ ق.و. نسُح  8: يعذنح تًىجة انًىاد 2 -353انًادج  (6)

2215. 

 

 

 المساحة

 الرسم المطبق

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة

 2م 1.000أقلمن

 2م 3.000إلى2م 1.000من 

 2م3.000أكثرمن 

دج3.000

دج4.500

 دج6.000

دج6.000

دج9.000

 دج12.000

 الرسم المطبق المساحة

هكتارات 5أقلمن

هكتارات 10هكتاراتإلى 5من

 هكتارات10أكثرمن

دج3.000

 دج6.000

 دج9.000

 الرسم المطبق المساحة

2م100أقلمن-

2م200إلى2م100من-

 2م200أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

 الرسم المطبق المسـاحة

 أراضً مبنٌة أراضً غٌر مبنٌة

2م1.000أقلمن-
2م3.000إلى2م1.000من-
 2م3.000أكثرمن-

دج750
دج1.500
 دج2.250

.دج1.500
دج2.250
 دج3.000
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 الرسم المطبق  المسـاحة

هكتارات 5أقلمن-

هكتارات 10هكتاراتإلى 5من-

 هكتارات10أكثرمن-

دج750

دج1.500

 دج2.250

فترةخبللالمعنٌٌن،لتسلٌمشهادةالترقٌمالعقاريالمإقتالمطلوبةبناءعلىطلبدج(1.500ألؾوخمسمابةدٌنار) (رسمثابتقدره7
 )*(.الترقٌمالعقاريالمإقت،إثراإلجراءاألولفًالسجلالعقاري

لػأعلى.الٌحصلسوىرسمنسبًواحدعلىالعقدالربٌسًولواحقهالمحتملة،والتًالٌترتبعلٌهارسمنسبًبمب:9-919المادة 

.دج(2.000ألفًدٌنار) ،بالنسبةلئلجراءاتالتًالٌنتجعنهارسمنسبًمبلؽهدج(2.000دٌنار)امنألفوالٌمكنتحصٌلمبلػأقل

للعقدالخاضع،إذاكاناإلشهارؼٌرمطلوبفًنفسالوقت،بالنسبةدج(2.000دٌنار)األفتتحملالعقودالمعفاةمنالرسمالنسبًرسماقدره
.لمضمونةللرسمالنسبً،إالإذاتضمنتهذهالعقودزٌادةفًاألسعارأوالقٌمأوالمبالػأوالدٌونالمعبرعنهاأوالمذكورةأوالمقدرةأوا

وفًهذهالحالة،ٌحصلالرسمالنسبًعلىمبلػهذهالزٌادةفقط.

خطاءمادٌةأوقبوالأوتخلٌاببلقٌدأوشرطاأوتؤكٌداأوموافقةأوتصدٌقاأوتصحٌحاٌخضعالعقدالمتضمنتكملةأوتفسٌراأوتصحٌحاأل
(1).دج(2.000دٌنار)األفأوإلؽاءلشروطموقفةأوتحقٌقوعدبالبٌع،إنلمٌكنٌحتويعلىإجراءٌخضعلرسمثابتقدره

،العقودالمحررةمنطرفهمأوبمساعدتهموالخاضعةلدفعالرسمالمذكورالمحددةٌدفعالمحررونالذٌنلمٌودعوافًاآلجال:1-919المادة 
دج(،بؽضالنظرعنالمسإولٌةالتًٌتعرضونلهاعلىالصعٌد1.000أعبله،شخصٌا،ؼرامةٌحددمبلؽهابؤلؾدٌنار)2- 353فًالمادة
القانونً.

تحددآجالإتماماإلجراءكماٌؤتً:

(أشهر،إذاكان05(أشهرابتداءمنتارٌختحرٌرالعقد،ٌمددهذااألجلإلىخمسة)03بعدالوفاة،ثبلثة)الملكٌةشهاداتنقل(بالنسبةل1
أحدالمعنٌٌنمقٌمافًالخارج؛

أشهرمنالوفاة؛(06،بعدستة)العقدإعدادهمحررٌمكنأنتقومالمسإولٌةالمدنٌةللمالكٌنالجددللحقوقالعٌنٌة،إذاطلبمن

(أشهرمنالٌومالذيأصبحتفٌهنهابٌة؛03(بالنسبةلؤلحكامالقضابٌة،ثبلثة)2

.تحرٌرها(أشهرمنتارٌخ03(بالنسبةللعقوداألخرىوالوثابق،ثبلثة)3

(ٌوماكاملة،بالنسبةلكل15إلىخمسةعشر)فًحالةوجوبالقٌامباإلشهارفًمحافظتٌنعقارٌتٌنأوأكثر،تمدداآلجال،المذكورةأعبله،
(2)األولى.محافظةعقارٌةفضبلعن

 القسم الثانً

 اإلعفاءات

تعفىمنرسماإلشهارالعقاري::1-919المادة  

و1 اإلشهار إجراءات جمٌع الطابالقٌد( ذات العمومٌة والمإسسات والبلدٌة والوالٌة الدولة عاتق على مصارٌفها تقع اإلداريالتً ع
والموضوعةتحتوصاٌتها؛

ؾ؛اوقالمحررةواإلجراءاتالمنجزةتطبٌقاللتشرٌعالمتعلقبؤموالاأل(العقود2

المحررةواإلجراءاتالمنجزةفًإطارالتشرٌعالمتعلقبنزعالملكٌةمنأجلالمنفعةالعمومٌة؛(العقود3

واالستبدالوالتخفٌضوالشطبالخاصةباالمتٌازاتالقانونٌة؛التسجٌل(إجراءات4

(3)(كلاإلجراءاتالمطلوبةمنطرؾملتمسالمساعدةالقضابٌة؛5

،2003أوت 26،المإرخفً11–03ؤلمررقمالخاضعةل(العقودالمتعلقةباقتناءالعقاراتالمنجزةمنقبلالبنوكوالمإسساتالمالٌة6
والقرضوالمتعلق المتممبالنقد و قبلالمعدل من المنجزة االستثمارات لتموٌل موجه أيقرضعقاري أو العقاري، اإلٌجار إطار فً ،

المتعاملٌناالقتصادٌٌن،لبلستعمالالتجاريأوالصناعًأوالفبلحًأولممارسةمهنةحرة؛

العقودوالوثابقالمبرمةمنالجمعٌاتالتعاضدٌة؛(7

العقودالمتعلقةبتؤسٌساالرتفاق،المقررفًالقانونالساريالمفعولعلىالكهرباءوالؽاز؛إشهار(8

إلنجازبرامجالسكنالمستفٌدةمندعمالدولة؛المتضمنةاقتناءالمرقٌنالعقارٌٌنالعمومٌٌنأوالخواصألراضًموجهة(العقود9

10 محبلتذاتاستعمالسكن( بٌع المتضمنة السكنالعقود برامج إطار الخواصفً أو العمومٌون العقارٌون المرقون أنجزها ًجدٌدة

                                                 
يٍ ق.و. نسُح  23و  2228يٍ ق.و. نسُح  15و  2224يٍ ق.و نسُح  12و 1999يٍ ق.و. نسُح   32و 1998يٍ ق.و. نسُح   24و 1997يٍ ق.و. نسُح  38و 1992يٍ ق.و. نسُح  8: يعذنح تًىجة انًىاد 2 -353انًادج  )*(

 .2218يٍ ق.و نسُح  25و2215
 . 2218يُق.و نسُح  25و  2004.و. نسُحيُق   10و  1997نسُح .و. يٍ ق 39اد ى: يعذنح تًىجة ان3ً -353انًادج  (1)
 .2224يٍ ق.و. نسُح  12تًىجة انًادج  حيعذن :4 -353 جانًاد (2)
 .2224يٍ ق.و. نسُح  12تًىجة انًادج  حيعذن :5-353 جانًاد (3)
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دعمالدولة؛منالمستفٌدة

(4)عقودالحلولاالتفاقًفًحقوقالرهنلفابدةالبنوكوالمإسساتالمالٌةفًإطارعملٌاتإعادةالتموٌلالرهنً.(11

أعبله: 2- 353تعفىكذلكمنالرسمالمنصوصعلٌهفًالمادة: 6 -  353المادة

لتموٌل(القٌودوالتشطٌباتالخاصةبالرهونالقانونٌةالمعدةلفابدةالبنوكوالمإسساتالمالٌة،ضماناللقروضالممنوحةللفبلحٌنالمنتجٌن،1
نشاطاتهمالفبلحٌة؛

بالرهونالقا2 والتشطٌباتالخاصة القٌود نونٌة( لقروضالمعدة البنوكوالمإسساتالمالٌة،ضمانا للخواصبناءالمساكنلفابدة الممنوحة
؛اتالبناءهالتنازلعنالعقارعلىحاله،دونإنجازهذإعادةفرادىأومنظمٌنضمنتعاونٌاتعقارٌة.ؼٌرأنالرسمٌحصلتلقابٌافًحالة

الهٌباتالعمومٌةالمختصةإلىالمدخرٌنوالمبنٌةفًإطاراالدخارالسكنً؛العقودالمتضمنةبٌعالمساكنمنقبل(3

عقودالمبادالتالمتعلقةباألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛(4

التنازلبٌنالشركاءفًالشٌوعالمتضمنةاألراضًالفبلحٌةأوذاتالوجهةالفبلحٌة؛عقود(5

لكٌة،التًحررتهاالمإسساتوالهٌباتالعمومٌةعلىأساسالتسوٌةفًإطارتطهٌرالممتلكاتالعقارٌة؛العقودالمتعلقةبنقلالم(6

المعدلوالمتمم،،والمتضمنالتوجٌهالعقاري،1990نوفمبر18المإرخفً،25-90منالقانونرقم 86العقودالمعدة،تطبٌقاللمادة(7
والمتضمنتكوٌناحتٌاطٌاتعقارٌةلفابدةالبلدٌات؛1974فٌفري20المإرخفً26-74إطاراألمررقملتسوٌةالعملٌاتالمبادربهافً

ؼشتسنة 7فًالمإرخ269-03عملٌاتالتنازلعناألمبلكالعقارٌةذاتاالستعمالالسكنًالمنجزةفًإطارالمرسومالتنفٌذيرقم(8
التنازلعناألمبلكالعقارٌةالتابعةللدولةولدواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالموضوعةحٌزاالستؽبللالذيٌحددشروطوكٌفٌات،2003

؛2004قبلأولٌناٌرسنة

9 الصناعًوالتجاريالم( ذاتالطابع والمإسساتالعمومٌة تلكنعملٌاتالتنازلعنأصولالمإسساتالعمومٌة العمالوكذا لفابدة حلة
(1)فًإطارعملٌاتالخوصصة؛المنجزة

الملكٌةالمبرمة،فًحالةعملٌةجماعٌةللتحقٌقالعقاريفًإطارالقانونرقم10 ،2007فبراٌرسنة27المإرخفً،07-02(عقود
والمتضمنتؤسٌسإجراءمعاٌنةحقالملكٌةالعقارٌةوتسلٌمسنداتالملكٌةعنطرٌقتحقٌقعقاري؛

11 األ( والتسٌٌراإلجراء الترقٌة لدواوٌن والتابعة السكنًالممسوحة العقاريوالمتعلقبالمحبلتذاتاالستعمال فًالسجل الذيٌتم ول
الذيٌحددشروطوكٌفٌاتالتنازلعن،2003ؼشتسنة7المإرخفً،269-03العقاريوالقابلةللتنازلفًإطارالمرسومالتنفٌذيرقم

(2).2004عةللدولةولدواوٌنالترقٌةوالتسٌٌرالعقاريالموضوعةقٌداالستؽبللقبلأولٌناٌرسنةاألمبلكالعقارٌةالتاب

 القسم الثالث

 تصفٌة الرسم ودفعه

: 6-919المادة  هومنصوصعلٌهفًالمادة توجبتطبٌقمعدلنسبً،كما إذا القٌمةفًالعقدأو2-353ٌكتتب، أعبله،ولمٌتمتحدٌد
قضابً،تصرٌحتقدٌريمصادقوموقعمنقبلالطالب،فًالوثٌقةالمعدةلئلشهار،تحتطابلةالرفض.القرارال

المتداولة.االٌجارتوٌترتبعلىاإلٌجاراترسمٌطبقعلىمبلػمجموعسنوا

اآلتٌة:لقواعدتطبقعلىملكٌةالرقبةوحقاالنتفاعالمقاممدىالحٌاة،ا

(من3/10(وملكٌةالرقبةبثبلثةأعشار)7/10(سنةكاملة،بسبعةأعشار)20ٌقدرحقاالنتفاع،إذاكانسنالمنتفعأقلمنعشرٌن)-
قٌمةالعقار.

ةعشر(بالنسبةلكلفتر1/10النسبةبخصوصحقاالنتفاعوتزٌدلملكٌةالرقبةبعشر)هذهتنقص سنة(20تجاوزتالمدةعشرٌن)إذا-
(سنواتبدونقسمة،.10)

(.9/10(وملكٌةالرقبةبتسعةأعشار)1/10سنةكاملةمنعمرالمنتفع،ٌقدرحقاالنتفاعبالعشر)(70منسبعٌن)اعتبارا-

تفاعبدونقسمةودون(سنواتمنحقاالن10(منقٌمةالعقاربالنسبةلكلفترةعشر)2/10ٌقدرحقاالنتفاعالمإسسلمدةثابتةبعشرٌن)
األخذفًاالعتبارعمرالمنتفع.

 األراضً استؽبلل كٌفٌاتوشروط ٌحدد الذي2003ؼشت15،المإرخفً03-10المنصوصعلٌهفًالقانونرقماالمتٌازٌقدرحق
(3)السن.(منقٌمةالعقار،بؽضالنظرعن6/10،بستةأعشار)للدولة الخاصة لؤلمبلك التابعة الفبلحٌة

والحقوقالعقارٌةالمتبادلة.وبالنسبةللمبادالت،ٌإسسالرسمعلىقٌمةمجملالعقاراتأ

كانأحداألطراؾفًعقدالمبادالتمعفٌا،علىقٌمةالعقارالعابدةللطرؾاآلخر.ٌإسسالرسمالمستحق،إذا

قٌمةالعقارالمصرحبها.ٌصفىالرسمالمستحق،فًحالةتبدٌلعقارمقابلمنقول،على

إلىالمشتركٌناآلخرٌنفًالقسمة.ةعلىأساسقٌمةالعقارالعابدمعفٌا،كانأحداألطراؾٌصفىالرسمالمستحق،بالنسبةلعقودالقسمة،إذا

                                                 
 .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2225 يٍ ق و نسُح  22و  2224يٍ ق.و. نسُح  12: يعذنح تًىجة انًىاد 5 – 353انًادج  (4)
 .2218يٍ ق.و نسُح  25و 2228يٍ ق.و. نسُح  16و   2225 يٍ ق و نسُح  22و  2224يٍ ق.و. نسُح  12: يعذنح تًىجة انًىاد 6 -  353انًادج (1)
 .2218يٍ ق.و نسُح  25و 2228نسُح يٍ ق.و.  16و   2225 يٍ ق و نسُح  22و  2224يٍ ق.و. نسُح  12: يعذنح تًىجة انًىاد 6 -  353انًادج (2)
  .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 7 -  353انًادج  (3)
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ذهالحصة.وفًحالةالقسمةالقضابٌة،الٌكونالمتقاسمالذيٌطلبإشهارحصتهفقط،مطالباإالبالرسمالمتعلقبه

دج.10والقٌمالتًتقلعنالمبالػأؽضالنظرعنأجزاءببالنسبةلتحصٌلرسماإلشهارالعقاري،

:8-919المادة  المادة فًأحكام المنصوصعلٌها 2016ؼشتسنة3المإرخفً09-16منالقــانونرقم8فًؼٌابتقدٌمالشهادة
لةطبقاالمتعلقبترقٌةاالستثمار،تخضععقوداالقتناءأواالمتٌازالمعدةفًهذااإلطارلدفعرسماإلشهارالعقاريالمحددةقٌمتهحسبالحاو

(4).أعبله2-353منالمادة2للفقرةاألولىوالفقرة

ن،أوالقٌامإلىنفساالستبدالأوالشطبالكلًأوالجزبً،أوفًحالةإشهارنفسالعقدأوالقرارالقضابً،أوقٌدنفسالدٌ:3-919المادة 
وإجراءمننفسالنوعفًعدةمحافظاتعقارٌة،ٌمكنأنٌدفعالرسمكامبل،فًالمحافظالعقارٌةالتًطلبفٌهااإلشهاربالدرجةاألولى،

المحافظاتالعقارٌةاألخرى،شرٌطةأنتكونالمحافظةالتًدج(فًكلمن2000دٌنار)افًهذهالحالةالٌدفعإالرسمثابتقدرهألف
اإلشهاربالدرجةاألولىمعٌنةصراحةفًالطلبالمودعلدىالمحافظاتالعقارٌةاألخرىوأنٌتماالستظهاربالوصلالمثبت طلبفٌها

 للدفعالكاملللرسم.

بتحصٌلالرسم،أنٌسلم ٌتعٌنعلىالمحافظالعقاريالذيقام من10-353للطالب،فضبلعناإلٌصالالمذكورفًالمادة نسخا أدناه،
(1)اإلٌصالالمذكوربقدرماٌطلبمنهذلك.

منطرؾمسبقا:ٌتكفلالطالبأوالمستفٌدمنحقاإلشهار،بدفعرسماإلشهارالعقاري،وٌسددمنقبلالطالبوٌحصل50-919المادة 
.مقابلوصلالمحافظالعقاري

عقوددٌدهاوكذاجٌتحملدفعالرسم،المستفٌدمنقرضالضمانفًمجالقٌدالرهونالقانونٌةأواالتفاقٌةأوحقوقالتخصٌصالرهنًوت
علىهامشالقٌودالموجودة.ةدونماالستبدالوالتخفٌضوالشطبالكلًأوالجزبًال

المطبقعلىاإلجراءاألول فًالسجلٌدفعالرسم الحصولعلىالدفترالعقاريمنالعقاريوالمتعلقبالعقاراتالممسوحة، عندطلب
 طرؾصاحبهأوممثله.

(2)الٌسترجعالرسموالؽرامةالمسددانإالفًحالةارتكابخطؤمنطرؾالمحافظالعقاري.

 دج(ٌسددمنقبلمحررالعقد.1.000لكلقراررفضإٌداعأوإجراءٌحصلالمحافظالعقاريمبلػألؾدٌنار):55-919المادة 

(3).ؼٌرمإسسأوإجراءٌسترجعالمبلػالمحصلبهذهالطرٌقةفًحالةرفضإٌداع

لتصفٌةحقوقالتسجٌل.كؤساسلمعتمدةالٌمكنأنتقلالقٌمةالمعتمدةكوعاءللرسم،عنداالقتضاء،عنتلكا: 51-919المادة 

ثبتفًظرؾأربع) (سنوات،ابتداءمنتارٌختنفٌذاإلجراء،نقصالمبالػأوالقٌمالتًاستعملتكؤساسلتحصٌلرسماإلشهار04إذا
لجبابٌة،زٌادةعلىالنسبةالبسٌطةالعقاري،وفقالطرقاإلثباتالمعتمدةفًمجالالتسجٌل،ٌحصلتلقابٌافًمكتبالتسجٌلالتابعلئلدارةا

.(دج2.000ألفًدٌنار)التكمٌلٌة،رسمٌحددمبلؽهبـ

(4)وتدفعشهرٌاالمبالػالمحصلةمنقبلمصالحالتسجٌلبصددرسماإلشهارالعقاريتطبٌقاللفقرةالسابقة،إلىحسابالمحافظالعقاري.

 القسم الرابع

 أحكام مختلفة

الماد:59-919المادة  ةتطبقأحكام المتعلق159 قانوناإلجراءاتالجبابٌة، اإلشهارةمن علىتحصٌبلترسم حقوقالتسجٌل، بتقادم
(5)العقاري.

(6)ملؽاة.:51-919المادة 

(6)ملؽاة.:51-919المادة 

 (6)ملؽاة.:57-919المادة 

 الباب الرابع عشر

 تحصٌل الرسوم

  القسم األول 

 الدعاويالمتابعات و 

إنالمتابعاتوالدعاويفٌماٌخصالحقوقوالرسومواألتاوىوبصفةعامةجمٌعالضراببوالمبالػالتًٌعودتحصٌلها:911المادة 
معمنهذاالقانون،وذلك365إلى355عادةإلىإدارةالتسجٌل،وتخضع،مهماكانالمحاسبالمكلؾبها،إلىالقواعدالمبٌنةفًالمواد

168و119و115و113الموادومنقانوناإلجراءاتالجبابٌةه-3مكرر38الى2مكرر38ود-1مكرر38مراعاةأحكامالمواد

                                                 
 . 2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12و  1997يٍ ق.و نسُح  43اد ى: يعذنح تًىجة ان8ً-353انًادج  (4)
 . 2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 9-353انًادج  (1)
  .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 12 -  353انًادج  (2)
  .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 11 -  353نًادج ا (3)
  .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 12 -  353نًادج ا (4)
  .2218يٍ ق.و نسُح  25و  2224 يٍ ق.و نسُح   12انًادتيٍ : يعذنح تًىجة 13 -  353نًادج ا (5)
 .2224يٍ ق.و نسُح  11: يهغاج تًىجة انًادج  16-353إنى   14-353انًىاد يٍ  (6)
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العمومٌة4رةقف)ال  وبالبٌوع الجنحٌة بالعقوبات و باإلخفاء و الدٌن شهادات أو الخاطبة بالتصرٌحات  والمتعلقة القانون، هذا من )
(7)للمنقوالت.

إنالنزاعفًتحصٌلرسومالتسجٌل،ٌسوىمنقبلإدارةالضرابب،عندماالٌكونموضوعطعنقضابً.: 911المادة 

أعبله،تكونعندعدمدفعها،موضوعسندتحصٌلشخصًأوجماعًٌعدهمفتشإدارة354إنالدٌونالمشارإلٌهافًالمادة: 917المادة 
بللوالٌة.التسجٌلوٌنفذهمدٌرالضراب

وٌمكنوضعالتؤشٌرةالتنفٌذٌةمباشرةعلىجدولالحواصلأوكشوؾالرسوموقتتسلٌمهاإلىالمحاسبٌن.

ٌبلػالسندالتنفٌذي::916المادة 

إمابواسطةرسالةموصىعلٌهامعإشعارباالستبلم؛-

مكلؾبالتحصٌل.وإمامنقبلعونمإهللممارسةالمتابعاتبناءعلىطلبالمحاسبال-

وإمامنقبلأعوانإدارةالتسجٌل.-

وٌكونالتبلٌػملخصا،إذاكاناألمرٌتعلقبسندتحصٌلجماعًأوجدولحواصلأوكشوؾرسومعلٌهامسبقاتؤشٌرةتنفٌذٌة.

لسنداألصلًمودعابمكتبالقباضة.وٌتضمنالتبلٌػإنذارابدفعالرسومالمطالببهاوتكونهذهالرسومواجبةاألداءفورا،وٌبقىا

عندماالٌتمالتبلٌػإلىالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوض،علىإثراختفاءأوؼٌابالمكلؾبالضرٌبةالمذكورةعنمنزلهأو: 918المادة 
محلإقامتهأومقره،فإنهٌتمتجدٌدالتبلٌػضمنالطرقالتابعةللقانونالعام.

الةماإذارفضالمكلؾبالضرٌبةأووكٌلهالمفوضالرسالةالموصىعلٌهاالمقدمةإلٌهما.واألمركذلك،فًح

(1)ملؽاة.:913المادة 

(1)ملؽاة.:970المادة 

(1)ملؽاة.:975المادة 

(1)ملؽاة.:971المادة 

(2)ملؽاة.:979المادة 

(3)ملؽاة.:971المادة 

(3)ملؽاة.:971المادة 

(3)ملؽاة.مكرر: 971المادة 

 القسم الثانً

 الضمانات و االمتٌازات

إنللدولةامتٌازابالنسبةلجمٌعالمنقوالتوأمتعةاألثاثالعابدةللمدٌنٌنبالضرٌبة،فٌماٌخصالتحصٌلالمعهودإلىإدارة-1:977المادة 
المادتٌن التخلأحكام والؽراماتوالعقوبات. الزابدة ؼٌرتحصٌلالرسوم القانون، بحق69و68التسجٌلبمقتضىهذا القانون، منهذا

االمتٌازالذيٌمارسمباشرةبعدامتٌازالرسومعلىرقماألعمال.ممارسةهذا

وللخزٌنة،فضبلعناالمتٌازالمشارإلٌهأعبله،أنتستعملالرهنالقانونًعلىعقاراتالتركةلتحصٌلرسومنقلالملكٌةعنطرٌق-2
(1)الشكلوالطرٌقةالمحددٌنبموجبالقانون.الوفاة،وٌسريأثرهذاالرهنمنٌومتسجٌلهفًالمحافظةالعقارٌةضمن

:976المادة  و بالضرٌبة للمدٌنٌن التابعة العقارٌة األمبلك جمٌع على قانونً رهن وذلكللخزٌنة مختلؾالضرابب تحصٌل أجل من
 ةالعقارٌة.المشارإلٌهافًهذاالقانون.وٌسريأثرهذاالرهنعندتارٌختسجٌلهفًالمحافظالجبابٌةالؽرامات

(4)والٌمكنتسجٌلهذاالرهنإالابتداءمنالتارٌخالذياستحقفٌهالمدٌنبالضرٌبةزٌادةأوعقوبةلعدمالدفع.

 الباب الخامس عشر

 (1)رسوم التوثٌق 

 ملؽاة.:978المادة 

 ملؽاة.:973المادة 

 ملؽاة.:960المادة 

                                                 
  .2218 يٍ ق.و. نسُح  26تًىجة انًادج : يعذنح  354نًادج ا (7)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2222يٍ ق و نسُح 222: يهغاج تًىجة انًادج  362إنى   359انًىاد يٍ  (1)
 .  1996يٍ ق و نسُح  59: يهغاج تًىجة انًادج   363انًادج (2)
 )تُقم هذِ األحكاو إنى قاَىٌ اإلجزاءاخ انجثائيح(. 2222يٍ ق و نسُح    200يكزر : يهغاج تًىجة انًادج    365إنى  364انًىاد    (3)
 .   1985يٍ ق.و نسُح    133: يعذنتاٌ تًىجة انًادج  367و  366انًادتاٌ  (4)
 .2000يٍ ق.و  نسُح    28(: يهغى تًىجة انًادج  373إنى  368انثاب انخايس عشز )انًىاد يٍ  (5)
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ملؽاة.:965المادة 

 ملؽاة.:961المادة 

ملؽاة.:969لمادة ا
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 األحكام الجبائٌة غٌر المقننة
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 المراجع موضوع الحكم

 المواد قانون المالٌة

،1992أكتوبرسنة11المإرخفً04-92مرسومتنفٌذيرقم
 .1992المالٌةالتكمٌلًلسنةالمتضمنقانون

9921ق.م.ت/ 61

 

المتضمن1995دٌسمبرسنة 30المإرخفً27-95األمررقم
1996قانونالمالٌةلسنة

1996قم/ 108-102

115-114

والمتضمنقانون2010ؼشت26المإرخفً10-01أمررقم
.2010المالٌةالتكمٌلًلسنة

2010ق.م.ت/ 25-28-30

28الموافق 1433عامصفر4فًمإرخ 11 - 16 رقمقانون
.2012المالٌةلسنةقانون،ٌتضمن2011سنةدٌسمبر

2012ق.م/



49-67-68 



مإرخ12-12رقمقانون صفر12فً 30الموافق1434عام
.2013المالٌةلسنةقانونٌتضمن،2012سنةدٌسمبر

2013ق.م/



3836--39 



30الموافق1435صفرعام27مإرخفً13-08قانونرقم
.2014،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2013دٌسمبرسنة

2014ق.م/



67



الموافق1436ربٌعاألألولعام8مإرخ10-14قانونرقم
2015،ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة2014دٌسمبرسنة30

2015ق.م/



60-68-73-74 



  23  الموافق  1436  شّوالعام  7  مإرخفً  15-01  أمررقم
.2015لسنةالتكمٌلًالمالٌةقانونٌتضمن2015ٌولٌوسنة

2015ق.م.ت/ 42

الموافق1438ربٌعاألولعام28مإرخفً14-16قانونرقم
2017ٌتضمنقانونالمالٌةلسنة،2016دٌسمبرسنة28

2017ق.م/



67-69-82

 رقم فً18-18قانون 27مإرخ سنة ٌتضمن2018دٌسمبر ،
.2019قانونالمالٌةلسنة

2019ق.م/



44
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قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  ، المتضمن5331أكتوبر سنة  55المؤرخ فً  01-31مرسوم تنفٌذي رقم 
5331 . 

 من حقوق التسجٌل   1988جانفً سنة   51المؤرخة فً    06 -  88إلى    01 -  88إعفاء العقود المبرمة فً إطار القوانٌن  

تكوٌنوتحوٌلودمجحصصمنكلنوعبرأسمال،زٌادةرأسمال،: 75المادة  التًموضوعها تعفىمنكلحقوقالتسجٌل،كلالعقود
 12المإرخةفً 06- 88إلًرقم01- 88رقمعقودانفصالأوتنازلعنأسهمأوعنحصصشركةمنشؤةفًإطارتطبٌقالقوانٌنمن

الموادمنرقم 1988ٌناٌرسنة ألحكام وطبقا والمتضمن1990دٌسمبرسنة31المإرخفً 36- 90منالقانونرقم 148إلى 143،
لسنة وكذلكالمادة 1991قانونالمالٌة 7المإرخفً12- 91منالقانونرقم 2، التكمٌلً1991سبتمبرسنة والمتضمنقانونالمالٌة

منهذاالقانون. 86،والمادة 1991لسنة

 

 1996المتضمن قانون المالٌة لسنة  5331دٌسمبر سنة    30المؤرخ فً   16-31األمر رقم 

إعفاء عملٌات التنازل التً تنفذ فً إطار عملٌات الخوصصة من رسوم التسجٌل

الطابع،كماالتخضعأٌضالهذهالرسوم:رسومالتسجٌلوتعفىعملٌاتالتنازلفًإطارعملٌاتالخوصصة،منكل: 501المادة 

المزاٌاالمترتبةعنمنحالعمالأسهمامجانا؛-1

فوابضالقٌمةالمحققةعندالتنازلعناألصول.-2

من قانون التسجٌل. 1-557و  9-559علٌها فً المواد  تحدٌد الغرامة المنصوص

قانونالتسجٌلوالمطبقةفًحالةإخفاءالثمن،بضعؾمن5- 116و 3- 113تحددالؽرامةالمنصوصعلٌهافًالمادتٌن: 508المادة 
دج.100.000الحقوقالمتملصمنهادونأنٌقلمبلػهذهالؽرامةعن

وتضبطنتٌجةلذلكالموادالمعنٌةفًقانونالتسجٌل.

 إعفاء العقود المتعلقة بتعدٌالت القوانٌن األساسٌة لهٌئات التوظٌف الجماعً من حقوق التسجٌل.

وبتؽٌٌررإوستعفىمنحقوقالتسجٌلالعقودالمتعلقةبتعدٌبلتالقوانٌناألساسٌةلهٌباتالتوظٌؾالجماعًللقٌمالمنقولة:551المادة 
أموالها.

 تسجٌل مادة صٌدالنٌة. دج عن كل طلب  500.000تأسٌس رسم ثابت قدره 

:551المادة  ألؾدٌنار) مابة ثابتمقداره للدولةرسم العامة دج(مستحقعنكلطلبتسجٌلمادة100.000ٌإسسلصالحالمٌزانٌة
صٌدالنٌة.

ةللصرؾعندماٌتقدممصنعوهااألجانببطلباتالتسجٌل.ٌدفعهذاالرسمبالعملةاألجنبٌةالقابل

 

 1050و المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  1050غشت  17المؤرخ فً  50-05أمر رقم 

وتحرر 2009 لسنةالمالٌةالمتضمنقانون 2008 سنةدٌسمبر 30 فًالمإرخ 21 - 08رقمالقانونمن 47 المادةأحكامتعدل:11المادة 
 :ٌؤتًكما

الطبٌعٌٌناألشخاصمنطرؾالمحققةاالجتماعٌةالحصصأواألسهمعنالتنازلعملٌاتعنالناتجةالقٌمفوابضتفتح : 47المادة"
 .الشركاتأرباحعلىالضرٌبةأواإلجمالًالدخلالضرٌبةعلىبصددالتوالً،علىلئلخضاع،مجاالالمقٌمٌن،ؼٌرالمعنوٌٌنواألشخاص

 .الضرٌبةمنمحررة  20% بنسبةالضرٌبًاإلخضاعهذاوٌحدد

الموثق،تجدٌديبٌنالتنازلمبلػبتبربةنصؾالمتعلقةالتسجٌلقانونمن 256المادةفإنأحكامالضرٌبً،اإلخضاعهذاتطبٌقأجلمن
 " لتطبٌقها.مبررا

المتٌازعقدامدةمدىبالضرٌبةوعلىالمكلؾطلبعلىبناءسنوٌاوتدفعتقسمٌمكنأنمخالؾ،حكمأيعنالنظربؽض28 :  المادة
 03 - 01 األمررقمإطارفًالدولةممتلكاتعلىاالمتٌازإعدادعقودالمستحقبمناسبةالعقارياإلشهارعلىوكذاالرسمالتسجٌلحقوق

 .والمتمماالستثمار،المعدلوالمتعلقبتطوٌر 2001 سنةؼشت 20 فًالمإرخ

  3% .بـعملٌةالتقسٌمتمارسالتسجٌل،عندماحقمعدلٌحدد

.سنة 33 ٌفوقماإلىاالمتٌازمدةإذاامتدتماحالةفً 4% بـالمعدلهذاٌحددأنه،ؼٌر

األمرهذانشرتارٌخمنابتداءحقوقالتسجٌل،وكذاالشركاتأرباحعلىالضرٌبةأوالدخلاإلجمالًعلىالضرٌبةمنتعفى30 :  المادة 
الرسمٌةفً  دٌسمبر 31 ؼاٌةوإلىالجرٌدة  لؤلندٌة والحصصاالجتماعٌة األسهم عن التنازللعملٌةالقٌمرٌوعوفوابض،2015سنة

 .شركة فًشكل المشكلة القدم كرة فً المحترفة

 

 



 

56 

 

 

المالٌة  قانون ٌتضمن ،2011سنة  دٌسمبر 18 الموافق  1433عام  صفر فً مؤرخ 11 - 16  رقم قانون
 1051لسنة 

 2001 سنة ٌولٌو 19 الموافق 1422عام الثانً ربٌع27 فً المإرخ 01 - 12 رقم القانون من 20 المادة أحكام وتتمم تعدل49: المادة
  :ٌؤتً كما وتحّرر 2001 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن

 المستفٌد المقاول مع المبرم المالً اإلٌجاري البٌع عقد إطار فً اإلٌجارٌون المقرضون ٌنجزها التً التجهٌزات اقتناءات تستفٌد 20: المادة"
 والمتمم، المعدل االستثمار، بتطوٌر والمتعلق 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ 01 - 03 رقم األمر فً المنصوصعلٌها االمتٌازات من

  : اآلتٌة االمتٌازات من 2006 سنة ٌولٌو 15 فً المإرخ 06-08 رقم األمر بؤحكام

 إنجازاالستثمار، فً مباشرة والداخلة المستوردة المستثناة، ؼٌر للسلع بالنسبة الجمركٌة الحقوق من اإلعفاء  -  أ

". االستثمارالمعنً إطار فً المحققة العقارٌة االقتناءات لكل بالنسبة بمقابل الملكٌة نقل حقوق من اإلعفاء  -  ب

 المعدل االستثمار، والمتعلقبتطوٌر 2001 سنة ؼشت 20 فً المإرخ01 -03 رقم األمر من 11 المادة أحكام وتتمم تعدل67:  المادة
  : ٌؤتً كما والمتمم،وتحرر

 10 المادة من األولى الفقرة فً المناطقالمذكورة فً المنجزة المزاٌا من المستثناة ؼٌر بالنشاطات المتعلقة االستثمارات تستفٌد11: المادة"
  : اآلتٌة المزاٌا من أعبله

:االستثمارإنجاز بعنوان 1 - 

؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌماٌخصكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتتمفًإطاراالستثمار-

المال؛فٌماٌخصالعقودالتؤسٌسٌةللشركاتوالزٌاداتفًرأس‰(2تطبٌقحقالتسجٌلبنسبةمخفضةقدرهااثنانفًاأللؾ)-

تثمار،تكفلالدولةجزبٌاأوكلٌابالمصارٌؾ،بعدتقٌٌمهامنالوكالة،فٌماٌخصاألشؽالالمتعلقةبالمنشآتاألساسٌةالضرورٌةإلنجازاالس-

فًإنجاز- ٌخصالسلعوالخدماتؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرة االستثمار،اإلعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافةفٌما
سواءكانتمستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

.االستثمارفًإنجازوؼٌرالمستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةالسلعالمستوردةاإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخص

 :المستثمر من بطلب الجبابٌة تعدهاالمصالح التً االستؽبلل مباشرة معاٌنة بعد2 -  

المهنً،النشاطعلىالرسمومنالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشرلمدةاإلعفاء، -

 ابتداءمنتارٌخاالقتناء،منالرسمالعقاريعلىالملكٌاتالعقارٌةالتًتدخلفًإطاراالستثمار؛سنوات (10) عشراإلعفاء،لمدة-

العقارٌةاألصولالمتضمنةلعملٌاتالتنازلبالنسبةالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء-
 . استثمارٌةمشارٌعإنجازبهدؾالممنوحة

 ". الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاالستثماراتمشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد

االستثمار،بتطوٌروالمتعلق2001سنةؼشت 20 فًالمإرخ 01 - 03 رقماألمرمن1 مكرر12المادةأحكاموتتممتعدل68 :المادة
:ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،المعدل

زاٌاالممنجزءاأوكبلأعبلهمكّرر  12  ةداالمفًالمذكورةلبلستثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:  مكّرر  12  المادة"
  : اآلتٌة

  : سنوات(5)خمسأقصاها،لمدةاإلنجازمرحلةفً 1 - 

عنسواءاالقتناءاتعلىطبقةالمالجبابًالطابعذاتاألخرىاالقتطاعاتمنوؼٌرهاوالضراببوالرسومالحقوقخلوصأو/ وإعفاء ) أ
 ؛االستثمارإلنجازالضرورٌةوالخدماتللسلع،المحلٌةالسوقأومناالستٌرادطرٌق

 ؛علٌهاٌطبقأنٌجبالّذيالقانونًاإلشهاروكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمبنقلتعلّقةالمالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 ؛المالرأسفًوالزٌاداتللشركاتالتؤسٌسٌةالعقودٌخصفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

 . لئلنتاجصصةلمخاالعقارٌةلكٌاتالمٌخصمافًعقاريسمالأالرمنإعفاء ) د

بطلبالجبابٌةصالحلماتعّدهاالتًاالستؽبللفًالشروعمعاٌنةتارٌخمنابتداءسنوات(10)عشرأقصاهالمدةو،االستؽبللمرحلةفً 2 - 
 : ستثمرالممن

 ؛الشركاتأرباحعلىالضرٌبةمناإلعفاء) أ

؛هنًالمالنشاطعلىالرسممناإلعفاء (ب

العقارٌةاألصولالمتضمنةالتنازلبالنسبةلعملٌاتالوطنٌةاألمبلكمبالػوكذاالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء (ج
 . استثمارٌةمشارٌعإنجازبهدؾالممنوحة

 .بهعمولالمللتشرٌعطبقاإضافٌةمزاٌامنحلبلستثمارالوطنًلسلمجاٌقّررأن،ٌمكنأعبله 2 و 1 ٌنالفقرتفًذكورةالمزاٌاالمعلىزٌادة
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 ".الوزراءمنمجلسبقراراالمتٌازعلىمسبقاحصلتالتًاالستثماراتمشارٌعأٌضااألحكامهذهمنوتستفٌد



 

 المالٌة قانون ٌتضمن 2012   سنة دٌسمبر 26 الموافق 1434 عام صفر 12 فً مؤرخ 12-12 رقم قانون
 2013. لسنة 

 2001 سنةؼشت 20 الموافق1422 عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ03-01رقماألمرمن 9المادةأحكاموتتمم:تعّدل97المادة 
ً:ٌؤتكماوتحرروالمتمماالستثمار،المعدلبتطوٌروالمتعلق

 المادتٌنفًالمحددةاالستثماراتالعام،تستفٌدالقانونفًعلٌهاالمنصوصوالجمركٌةوشبهالجبابٌةالجبابٌةالحوافزعلىزٌادة9 :  "المادة
 : أعبله،منالمزاٌااآلتٌة 2 و 1

أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13إنجازهاكماهًمذكورةفًالمادةبعنوان1-

مباشرةفًإنجازاالستثمار؛اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخصالسلعؼٌرالمستثناةوالمستوردةوالتًتدخل-أ

جازاالعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافةفٌماٌخصالسلعوالخدماتؼٌرالمستثناةالمستوردةأوالمقتناةمحلٌاوالتًتدخلمباشرةفًإن-ب
االستثمار؛

المعنً،ثماراالستإطاراالعفاءمندفعحقنقلالملكٌةبعوضعنكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتًتمتفً-ج

اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلومصارٌؾاإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌةالمتضمنةحقاالمتٌازعلىاألمبلكالعقارٌةالمبنٌةوؼٌرر-د
المبنٌةالممنوحةالموجهةإلنجازالمشارٌعاالستثمارٌة.

تطبقهذهالمزاٌاعلىالمدةالدنٌالحقاالمتٌازالممنوح.

.المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقرارتستفٌدمنهذهاألحكاماالمتٌازاتالممنوحةسابقابموجبكما

 : سنوات (3 ) ثبلثإلى (1 ) سنةالمستثمرمدةمنبطلبالجبابٌةالمصالحتعدهالذيفًالنشاطالشروعمعاٌنةبعداالستؽبلل،بعنوان2-

 الشركات،أرباحعلىالضرٌبةمنإعفاء -

 .المهنًالنشاطعلىالرسممنإعفاء -

شؽلمنصب ( 100 ) مابةمنتنشاأكثرالتًلبلستثماراتبالنسبةسنوات (5 ) إلىخمسسنوات (3 ) ثبلثمنالمادةهذهرفعوٌمكن
 .النشاطانطبلقعند

  2009. سنةٌولٌو26منابتداءاالستثمارلتطوٌرالوطنٌةالوكالةلدىالمصرحبهااالستثماراتعلىاألحكامهذهتطبقكما

 المناطقفًالمتواجدةاالستثماراتعلىمناصبالشؽلبإنشاءالمتعلقالشرطهذاٌطبقال

 .العلٌاللجنوبوالهضابالخاصالصندوقإعانةمنالمستفٌدة

.سحبهااالمتٌازاتبمنحهذهالمتصلةالشروطاحترامعدمعلىوٌترتب

." التنظٌمالحاجة،عنطرٌقاألحكام،عندهذهتطبٌقكٌفٌاتتحدد

 2001 سنةؼشت20الموافقلـ 1422 عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ01-03رقماألمرمن 11 المادةأحكاموتتممتعّدل: 98المادة 
 : ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،المعدلاالستثمار،بتطوٌروالمتعلق

 10 المادةمناألولىالفقرةفًالمذكورةالمناطقفًوالمنجزةالمزاٌامنالمستثناةؼٌرللنشاطاتالمتضمنةاالستثماراتتستفٌد :55المادة"
 : اآلتٌةالمزاٌامنأعبله،

االستثمار:إنجازبعنوان 1 -

تتمفًإطاراالستثمار؛اإلعفاءمندفعحقوقالملكٌةبعوضفٌماٌخصكلالمقتنٌاتالعقارٌةالتً-

فٌماٌخصالعقودالتؤسٌسٌةللشركاتوالزٌاداتفًرأسالمال؛‰(2تطبٌقحقالتسجٌلبنسبةمخفضةقدرهااثنانفًاأللؾ)-

ةإلنجازاالستثمار،تكفلالدولةجزبٌاأوكلٌابالمصارٌؾ،بعدتقٌٌمهامنالوكالة،فٌماٌخصاألشؽالالمتعلقةبالمنشآتاألساسٌةالضرورٌ-

اإلعفاءمنالرسمعلىالقٌمةالمضافةفٌماٌخصالسرلعوالخردماتؼٌررالمسرتثناةمرنالمزاٌراوالترًتردخلمباشررةفرًإنجرازاالسرتثمار،-
سواءكانتمستوردةأومقتناةمنالسوقالمحلٌة؛

ستثناةمنالمزاٌاوالتًتدخلمباشرةفًإنجازاالستثمار.اإلعفاءمنالحقوقالجمركٌةفٌماٌخصالسلعالمستوردةوؼٌرالم-

ؼٌرروالمبنٌةالعقارٌةعلىاألمبلكاالمتٌازحقالمتضمنةالوطنٌةاألمبلكومبالػالعقارياإلشهارومصارٌؾالتسجٌلحقوقمناإلعفاء-
 .االستثمارٌةإلنجازالمشارٌعالموجهةالممنوحةالمبنٌة

 .الممنوحاالمتٌازلحقالدنٌاالمدةعلىالمزاٌاهذهتطبق

  .المشارٌعاالستثمارٌةلفابدةالوزراءمجلسقراربموجبسابقاالممنوحةاالمتٌازاتاألحكامهذهمنتستفٌدكما

 :المستثمرمنبطلبالجبابٌةتعدهاالمصالحالتًاالستؽبللمباشرةمعاٌنةبعد-2
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 المهنً،النشاطعلىومنالرسمالشركاتأرباحعلىالضرٌبةمنالنشاطالفعلً،منسنوات  (10)  عشراإلعفاء،لمدة -

أالستثمار.سنواتابتداءمنتارٌخاالقتناء،منالرسمالعقاريعلىالملكٌاتالعقارٌةالتًتدخلفًإطار (10) عشراإلعفاء،لمدة-

 سنةؼشت20لـالموافق1422عامالثانٌةجمادىأّولفًالمإرخ 03 - 01 رقماألمرمن 1 مكرر 12 المادةأحكاموتتممتعدل:93المادة 
 : ٌؤتًكماوتحرروالمتمم،االستثمار،المعدلبتطوٌروالمتعلق 2001

المزاٌرامرنجرزءاأوأعربلهكربلمكرّرر  12  المرادةفرًالمذكورةلبلستثماراتٌمكنمنحهاالتًالمزاٌاتخصّأنٌمكن1:مكّرر  12  المادة"
  : اآلتٌة

  : سنوات(5)خمسأقصاهااإلنجاز،لمدةمرحلةفً 1 - 

عرنسرواءاالقتنراءاتعلرىالمطبقةالجبابًذاتالطابعاألخرىاالقتطاعاتمنوؼٌرهاوالرسوموالضراببالحقوقخلوصأو/ وإعفاء ) أ
 االستثمار؛جازإلنوالخدماتالضرورٌةللسلعالمحلٌة،السوقمنأواالستٌرادطرٌق

 علٌها؛ٌطبقأنٌجبالّذياإلشهارالقانونًوكذالئلنتاجّصصةلمخاالعقارٌةبنقلالملكٌاتالمتعلّقةالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ب

 رأسمال؛فًوالزٌاداتللشركاتالعقودالتؤسٌسٌةٌخصفٌماالتسجٌلحقوقمنإعفاء ) ج

؛لئلنتاج صصةلمخا الملكٌاتالعقارٌة ٌخص فٌما العقاري الرسم من إعفاء ) د

 و المبنٌرة العقارٌرة علرىاألمربلك االمتٌراز حرق المتضمنة الوطنٌة األمبلك ومبالػ العقاري اإلشهار ومصارٌؾ التسجٌل حقوق من هـ(اإلعفاء
.االستثمارٌة إنجازالمشارٌع بعنوان الممنوحة المبنٌة ؼٌر

.الممنوح االمتٌاز لحق الدنٌا المدة على المزاٌا هذه تطبق

.المشارٌعاالستثمارٌة لفابدة الوزراء مجلس قرار بموجب سابقا الممنوحة االمتٌازات األحكام هذه من تستفٌد كما

 بطلب الجبابٌة المصالح تعّدها االستؽبللالتً فً الشروع معاٌنة تارٌخ من ابتداء سنوات(10)عشر أقصاها ولمدة االستؽبلل، مرحلة فً 2 - 
 : المستثمر من

 الشركات؛ أرباح على الضرٌبة من اإلعفاء )   أ

المهنً؛ النشاط على الرسم من اإلعفاء)  ب

به. المعمول للتشرٌع طبقا مزاٌاإضافٌة منح لبلستثمار الوطنً لسلمجا ٌقّرر أن أعبله،ٌمكن 2 و 1 الفقرتٌن فً المذكورة المزاٌا على زٌادة

 علرى تخفٌضرات أو ت،لمرنحإعفراءات سنوا (5) خمس تتجاوز ال لبلستثمار،ولمدة الوطنً لسلمجا المنافسة،ٌإهل بقواعد المساس دون-3
 إطار فً تدخل والتً االستثمار عن ناتجة سلع علىأسعار المفروض المضافة القٌمة على الرسم ذلك فً بما الرسوم، أو الضرابب أو الحقوق
 .الناشبة الصناعٌة األنشطة

."التنظٌم طرٌق عن المادة هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 

، ٌتضمن قانون 1059دٌسمبر سنة  90الموافق  5191صفر عام  16مؤرخ فً  59 - 08قانون رقم 
 .1051المالٌة لسنة 

 لسرنة المالٌرة قرانون والمتضرمن2002 سرنة دٌسرمبر 24 فرً المرإرخ 11 - 02 رقرم القرانون مرن  63أحكرامالمرادة وترتممتعدل: 76المادة 
 : ٌؤتً كما وتحرر 2003

 سرنة ٌنراٌر أول مرن سرنوات،ابترداء( 5) خمس الشركاتلمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة "
واألوراقالمماثلرةلهراذاتأقدمٌرة،مداخٌلاألسهمواألوراقالمماثلةلهاالمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصرةأومرداخٌلالسرندات2014

(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسروقمرنظم،وكرذانرواتجاألسرهمأوحصرصهٌبرات5تساويأوتفوقخمس)
التوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

وفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنااللتزاماتتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتج
(سنواتوالصادرةخبلل5)فٌسوقمنظمةألجؤلدنىٌقدربخمسوالسنداتالمماثلةواألوراقالمماثلةللخزٌنةالمسعرةفًالبورصةأوالمتداولة

 سندالصادرخبللهذهالمرحلة..وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةال2014(سنواتمنأولٌناٌر5فترةخمس)

خمس) لمدة التسجٌل حقوق 5تعفىمن سنة ٌناٌر أول من سنواتإبتداء فًتسعٌرة2014( المسجلة المنقولة بالقٌم العملٌاتالمتعلقة ،
البورصةأوالمتداولةفًسوقمنظمة".

 

، ٌتضمن قانون 1051ر سنة دٌسمب 90الموافق   5197ربٌع  األول  عام    8مؤرخ  50 - 51قانون رقم  
 .1051المالٌة لسنة 

ر:تعفىالعقوداإلدارٌةالتًتعدهامصالحأمبلكالدولةوالمتضمنةمنحاالمتٌازعلىاألمبلكالعقارٌةالمبنٌةوؼٌرالمبنٌةفًإطا70المادة 
،الذيٌحددشروطوكٌفٌاتمنحاالمتٌرازعلرىاألراضرًالتابعرةلؤلمربلكالخاصرةللدولرة2008المإرخفًأولسبتمبر04-08األمررقم
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إلنجازمشارٌعاستثمارٌة،المعدلوالمتمم،منحقوقالتسجٌلورسمالشهرالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌةمعمراعراةالتصررٌحوالموجهة
باالستثمارلدىالوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثمار.

معنوٌٌنخاضعٌنللقانونالخاصالبلزمةتعفىعقوداإلكتسابالوديلعقاراتأوحقوقعٌنٌةعقارٌةتابعةألشخاصطبٌعٌٌنأو:78المادة 
إلنجازمشارٌعذاتمنفعةعمومٌة،منحقوقالتسجٌلورسماإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌة.

 
:69المادة  المادة أحكام 63تعدل القانونرقم 24المإرخفً11-02من 2002دٌسمبرسنة لسنة المالٌة قانون ،2003والمتضمن

،وتحرركما2014المتضمنقانونالمالٌةلسنة2013دٌسمبرسنة30المإرخفً08-13منالقانونرقم67موجبالمادةالمعدلةب
 ٌؤتً:

،2013ٌناٌرسنةأولسنوات،ابتداءمن(5) خمسالشركاتلمدةأرباحوالضرٌبةعلىأاإلجمالًالدخلالضرٌبةعلىمنتعفى:63 المادة "
واألوراقالمماثلةلهاالمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومداخٌلالسنداتواألوراقالمماثلةلهاذاتأقدمٌرةتسراويأومداخٌلاألسهم
(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومتداولةفرًسروقمرنظم،وكرذانرواتجاألسرهمأوحصرصهٌبراتالتوظٌرؾ5تفوقخمس)

ة.الجماعٌةللقٌمالمنقول

والضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنااللتزاماتأتعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالً
المتداولة أو البورصة فً المسعرة للخزٌنة المماثلة واألوراق المماثلة أدنىألجلمنظمةسوقفًوالسندات بخمس سنوات5)ٌقدر )

 .وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادرخبللهذهالمرحلة.2013(سنواتمنأولٌناٌر5بللفترةخمس)والصادرةخ

خمس) لمدة التسجٌل حقوق 5تعفىمن سنة ٌناٌر أول من سنواتإبتداء فًتسعٌرة2013( المسجلة المنقولة بالقٌم العملٌاتالمتعلقة ،
منظمة".البورصةأوالمتداولةفًسوق

،المعدلوالمتمم،المعدلةاالستثماروالمتعلقبتطوٌر2001ؼشتسنة20المإرخفً03-01مناألمر9تعدلأحكامالمادة:61المادة 
 المادة 58بموجبأحكام 27المإرخفً08-13منالقانونرقم 30الموافق1435صفرعام والمتضمنقانون2013دٌسمبرسنة

وتحرركماٌؤتً:2014المالٌةلسنة

المحددةفًالمادتٌناالستثماراتفضبلعنالحوافزالجبابٌةوشبهالجبابٌةوالجمركٌةالمنصوصعلٌهافًالقانونالعام،تستفٌد:3المادة »
أعبلهمماٌؤتً:2و1

أدناه،منالمزاٌااآلتٌة:13.بعنوانانجازهاعلىالنحوالمذكورفًالمادة1

؛إنجازاالستثماراتفًمباشرةتدخلوالتًوالمستوردةؼٌرالمستثناةالسلعٌخصفٌماالجمركٌة،الحقوقاإلعفاءمن) أ

مباشرةتدخلالتًمحلٌّاالمقتناةأوالمستوردةالمستثناةؼٌروالخدماتالسلعٌخصمافًالمضافةالقٌمةعلىالرسممنباإلعفاءالشراءب(
 .االستثماراتإنجازفً

.المعنًاالستثمارإطارفًتمتالتًالعقارٌةالمقتنٌاتكلعنعوضلقاءالملكٌةنقلحقدفعمناإلعفاء) ج

ؼٌر(اإلعفاءمنحقوقالتسجٌلومصارٌؾاإلشهارالعقاريومبالػاألمبلكالوطنٌةالمتضمنةحقاالمتٌازعلىاألمبلكالعقارٌةالمبنٌةود
.االستثمارٌةإنجازالمشارٌعبعنوانالمبنٌةالممنوحة

الممنوح.االمتٌازٌطبقهذااالمتٌازعلىالمدةالدنٌالحق

الممنوحةسابقابموجبقرارمجلسالوزراءلفابدةالمشارٌعاالستثمارٌةوكذااالستثماراتالمصرحةاالمتٌازاتكماتستفٌدمنهذهاألحكام،
 منطرؾالوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثمار.

2 معا. بعد االستؽبلل، )بعنوان ثبلث لمدة المستثمر، بطلبمن الجبابٌة المصالح تعده الذي النشاط فً الشروع بالنسبة3ٌنة سنوات، )
 (منصبشؽل:100الُمحِدثةحتىمابة)لبلستثمارات

 .اإلعفاءمنالضرٌبةعلىأرباحالشركات 

 اإلعفاءمنالرسمعلىالنشاطالمهنً. 

انطبلق(منصبشؽلعند100التًُتنشؤأكثرمنمابة)لبلستثمارات(سنوات،بالنسبة5(سنواتإلىخمس)3وتمددهذهالمدةمنثبلث)
النشاط.

.2009ٌولٌوسنة26منابتداء"،االستثمارالمصرحبهالدى"الوكالةالوطنٌةلتطوٌراالستثماراتكماتطبقهذهاألحكامعلى

الشرطالمتعلقبإنشاءمناصبالعملعلى فًالمناطقالمستفٌدةمنإعانةاالستثماراتالٌطبقهذا الجنوبالخاصبصندوقالالمتواجدة
والهضابالعلٌا.

سحبهذهاألخٌرة.االمتٌازاتالشروطالمتصلةبمنحهذهاحترامعدملىٌترتبع

المجلسالوطنً التًٌحدد االستثماراتفًالقطاعاتاإلستراتجٌة علىأرباحالشركاتلبلستثمارتستفٌد الضرٌبة من إعفاء من قابمتها،
 «.لشؽ(سنواتدوناشتراطخلقمناصب05والرسمعلىالنشاطالمهنً،لمدةخمس)
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 قانون ٌتضمن ، 2015سنة ٌولٌو  23  الموافق  1436  عام شّوال  7  فً مؤرخ  15-01  رقم أمر
 .1051 لسنة التكمٌلً المالٌة

  2009  سنة ٌولٌو  22  الموافق  1430  امع رجب  29 فً المإرخ 09-01  رقم األمر من  28  المادة أحكام تعدل42:  المادة
ٌؤتًكما ،وتحرر2009 لسنة التكمٌلً المالٌة قانون والمتضمن

نسبته تحدد إضافً تسجٌل حق دفع التنظٌمٌة، التقوٌمات إعادة من المستفٌدة األصولعناصر عن التنازل عملٌات على ٌترتب 28 :  المادة"
 30 % .    ـب

 ". التقٌٌم إعادة الناتجعن القٌمة فابض مبلػ على الحق هذا ٌإسس

 . المإسسة فً مبلؽها إعادةاستثمار تم التً التنازالت الحق هذا دفع من تعفى

 .بالمالٌة المكلؾ الوزٌر من الحاجة،بقرار عند المادة، هذه تطبٌق كٌفٌات تحدد

 

 1057دٌسمبر سنة  18الموافق  5198ربٌع األول عام  18مؤرخ فً  51-57قانون رقم 

 1056ٌتضمن قانون المالٌة لسنة  

"تستبدلعبارة"تقدماإلدارةالجبابٌةاستمارةالتصرٌح"بعبارة"تقدماإلدارةالجبابٌةاستمارةالتصرٌحالممكنتسلٌمهاإلكترونٌا:76المادة 
فًالموادذاتالصلةفًمختلؾالقوانٌنالجبابٌة.

،المعدل،المتضمنقانون2009جوٌلٌة22الموافق1430رجب29المإرخفً01-09مناألمررقم28تلؽىأحكامالمادة :69المادة 
 .2009المالٌةالتكمٌلًلسنة

 .2009منقانونالمالٌةالتكمٌلًلسنة57تلؽىأحكامالمادة:81المادة 

 1053قانون المالٌة لسنة ، ٌتضمن 1058دٌسمبر سنة  16مؤرخ فً  58 -58قانون رقم 

 

 والمتضمن 2002 سنة دٌسمبر24 الموافقلـ1423عام شّوال 20فً المإرخ 02-1 رقم القانون من 63 المادة أحكام تعدل :11 المادة
 : ٌؤتً كما وتحرر والمتممة، المعدلة2003لسنة المالٌة قانون

سنة ٌناٌر أول من ابتداء (سنوات،5) خمس الشركاتلمدة أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى:63 المادة  "
،مداخٌلاألسهمواألوراقالمماثلةلهاالمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌةللبورصةأومداخٌلالسنداتواألوراقالمماثلةلهاذاتأقدمٌة2019

للبورصةأومتداولةفًسوقمنظم،وكذانواتجاألسهمأوحصصهٌبات(سنواتمسجلةفًالتسعٌرةالرسمٌة5تساويأوتفوقخمس)
التوظٌؾالجماعٌةللقٌمالمنقولة.

تعفىمنالضرٌبةعلىالدخلاإلجمالًوالضرٌبةعلىأرباحالشركاتنواتجوفوابضالقٌمةالناتجةعنعملٌاتالتنازلعنسنداتالخزٌنة
(سنواتوالصادرةخبللفترة5ٌقدربخمس) أدنى ألجل منظمة سوق رةفًالبورصةأوالمتداولةفًوالسنداتواألوراقالمماثلةالمسع

.وٌشملهذااإلعفاءكلفترةصبلحٌةالسندالصادرخبللهذهالمرحلة.2019(سنواتابتداءمنأولٌناٌر5خمس)

 ،2019سنة جانفً منأول ابتداء سنوات، (5 ) خمس لمدة الشركات أرباح على والضرٌبة اإلجمالً الدخل على الضرٌبة من تعفى كما
 .فؤكثر سنوات (5 ) خمس لمدة ألجل البنوك ودابع

خمس) (سنواتإبتداء5تعفىمنحقوقالتسجٌللمدة فًالتسعٌرة2019منأولٌناٌرسنة المسجلة المنقولة بالقٌم العملٌاتالمتعلقة ،
الرسمٌةللبورصةأومتداولةفًسوقمنظم.

الـتًتـسـتحقخبلل مداخٌلالسـنداتالمالٌـة تستفـٌد منطرؾ سـنواتوالتًتـندرجفًإطار5إلى3كما الصادرة القروضالوطنٌة
."(سنوات5لمدةخمس) والضرٌبةعلىالدخلاإلجمالً، منإعـفاءمنالـضرٌـبةعلىأرباحالـشركات rمـٌةالخزٌـنـةالعـمو

 


